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WELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA

Je bent natuurlijk ook welkom in de dienstencentra voor meer informatie en om ons van dichtbij te leren kennen. 

Ieder dienstencentrum organiseert 
op regelmatige basis infomomenten 
rond uiteenlopende gezondheids-  
of thuiszorgthema’s. 

In de dienstencentra kan je 
informatie inwinnen rond 
thuiszorgondersteuning en word je 
verder geholpen met je vragen.  

Ieder dienstencentrum organiseert 
verschillende activiteiten waarbij 
beweging, ontspanning & ontmoeting 
centraal staan zoals turnen, yoga, 
fietsen, gezelschapsspelen, kaarting, 
pingpong, …

Niemand is te oud om bij te leren! 
De wereld om ons heen evolueert 
snel en aan levenslang leren 
wordt belang gehecht. Taal- en 
computerlessen, voordrachten, 
(bedrijfs)uitstappen, …  geven je de 
kans om je verder te ontplooien.

De lokale dienstencentra van het OCMW Harelbeke, DC De Parette, DH De Rijstpekker en DC De Vlinder, spelen in op 
de huidige realiteit van actief ouder worden en op het gekende vergrijzingsfenomeen. Het zijn laagdrempelige ontmoe- 
tingsplaatsen in de buurt waar je anderen leert kennen in een aangename, ongedwongen sfeer. Actief ouder worden 
impliceert ook bijblijven op allerlei gebieden en aandacht hebben voor gezondheid. De lokale dienstencentra organiseren 
dus een uitgebreid aanbod aan informatie, sport & spel en vorming. Tenslotte kan je in de dienstencentra terecht voor 
allerlei vormen van thuiszorgondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen.

In de dienstencentra kan je op 
weekdagen een warme en gezonde 
maaltijd eten. 

De cafetaria van het dienstencen-
trum is een ontmoetingsplaats waar 
je de krant kan lezen, een babbeltje 
kan slaan met andere mensen of 
gewoon iets drinken. 

Pedicure, haarverzorging, 
gezondheidsconsultaties en 
surfen op internet, ... vullen het 
dienstverleningsaanbod verder aan. 

Tevens kan je via het woonzorgloket 
thuiszorgdiensten aanvragen 
die het zelfstandig thuis wonen 
ondersteunen en vergemakkelijken. 



VOORWOORD

Beste lezers,

Het nieuwe jaar is voor velen een 
reden tot feesten. De lokale dien-
stencentra van Harelbeke zetten 
2017 met dubbel feestplezier in. 
Met grote trots stellen wij je onze 
vernieuwde Parettegazette voor. Je 
vindt je vertrouwde leesvoer terug 
in een nieuw, kleurrijk jasje. 

Tegelijkertijd kan je onze dienst- 
verlening en activiteiten op de voet 
volgen.

“Het mooie in het leven kan je niet kopen, je kan het enkel geven of krijgen.” Met deze leuze wensen we je alvast een 
gezond en tevreden 2017 toe. We hopen je dit jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen in onze 3 dienstencentra.

Veel leesplezier,

Mieke, Lieze, Jacinta, Ine en Céline 
Centrumleiders van DC De Vlinder, DH De Rijstpekker en DC De Parette
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DC DE PARETTE  
WORDT VOLWASSEN
In februari 2017 viert het DC De Parette zijn 18de ver-
jaardag en wordt het dus volwassen. We nemen jullie 
mee, terug in de geschiedenis, en halen enkele herin-
neringen op aan de beginjaren van De Parette.

Zuster Martine vertelt: “Vroeger was er op de markt in 
Harelbeke een “rustoord”. De mensen die er woonden, 
hadden geen mogelijkheid om hun bezoek iets aan te 
bieden om te drinken. Zo is in eerste instantie de cafetaria 
ontstaan en gegroeid.” 

De echte start van het dienstencentrum kwam er echter 
na de verbouwing van het woonzorgcentrum “Ceder aan 
de Leie”, toen nog “Leiezicht”. Een deel van het oude 
gebouw werd afgebroken en een volledige nieuwbouw 
kwam in de plaats. Daarin kwam onder andere een vol- 
ledig nieuw dienstencentrum met cafetaria, restaurant, 
twee leslokalen en een grote polyvalente zaal voor aller-
hande activiteiten. Er werd zelfs een kleedkamer voor 
artiesten voorzien. 

De officiële opening, in december 1998, gebeurde door 
de toenmalige minister van Welzijn Luc Martens. De pla-
teau met champagneglazen, die werd aangeboden aan 
de minister, viel echter om en zo werd het DC De Parette 
meteen gedoopt.

Onder leiding van centrumleider Pedro Meerschman, 
openden de deuren voor de bezoekers op 1 februari 
1999. Alle 60-plussers in een straal van 500 m van het 
Paretteplein werden uitgenodigd voor koffie en taart.  

De opening was zo’n succes dat er 2 welkomstnamidda-
gen werden georganiseerd, telkens met zo’n 150 aan-
wezigen.

Meteen daarna gingen tal van activiteiten van start.  
De scrabbleclub van de stedelijke welzijnsdienst verhuis- 
de meteen naar De Parette. Enkele enthousiastelingen 
zetten hun schouders onder een fiets- en een wandelclub.  
Maandelijks werd een volksspelennamiddag georgani-
seerd. De beentjes werden gestrekt tijdens de turnlessen 
van Hans, een kinesist van het woonzorgcentrum. Noël 
Deniere nam de verantwoordelijkheid voor de kalligrafie-
club op. Samen met vrijwilliger Germain Vervaecke start-
ten we de tweemaandelijkse kunsttentoonstellingen op 
om de muren en gangen wat op te fleuren. In 2001 startte 
Marcel Kets met een heuse petanqueclub (het eerste en 
toen enige plein met officiële afmetingen werd al snel 
vervangen door 4 pleinen). In augustus 2001 vond het 
eerste kampioenschap petanque er plaats. Natuurlijk 
werd er ook gekaart, bij de grote jaarlijkse kaarting 
werden steevast 250 tafels “gekaart”. 

Ook de cafetaria nam een vliegende start. De talrijke 
bezoekers kwamen niet “naar de cafetaria”, de bezoe-
kers kwamen “naar Zuster Martine”. Van meet af aan 
konden we rekenen op een tiental vrijwilligers die mee 
hielpen bedienen in de toog van de cafetaria, elk had er 
zijn of haar “vaste dag”. Na een paar maanden diende 
de toog al uitgebreid te worden wegens te klein. Kort 
daarop werd een koelcel geplaatst om alle klanten goed 
te bedienen met een verfrissend drankje. Zuster Martine, 
Carine Vandebeurie en Tanja Eeltiges leidden de boel in 
goede banen. En dankzij de gloednieuwe koffiemachine 
hield Zuster in haar agenda steevast bij hoeveel koffies 
we per dag verkochten. 

IN DE KIJKER

Van meet af aan konden 
we rekenen op een tiental 
vrijwilligers voor de cafetaria, 
elk had er zijn “vaste dag”.

4



IN DE KIJKER

Vanaf februari 1999 boden we ook een pedicuredienst 
aan en een heus kapsalon werd ingericht met tweede-
hands materiaal, vlakbij het nu huidige onthaal. Met de 
start van de gezondheidsconsultaties in 2005 werd de 
dienstverlening van De Parette verder uitgebreid.

De eerste computerlessen, met juf Stefanie Callens, 
werden georganiseerd. Jaar na jaar groeide het lesaan-
bod en het aantal cursisten tot er 24 klassen per week 
les kregen. We bereikten een topaantal van 450 cursisten 
computer en 150 taalstudenten. Qua vorming kon dit 
wel tellen.

De kerst-, zomer-, en verjaardagsfeesten waren een schot 
in de roos. Mensen stonden voor dag en dauw (lees: vóór 
8u) in de rij op de stoep aan de grote poort te wachten 
om hun ticketje voor het feest te kopen. Tegen ’s mid-
dags was het feest telkens uitverkocht en waren de 160 
voorziene plaatsen bezet. Verschillende, vaak gekende  
artiesten, stonden op het podium van het diensten-
centrum: Nicole en Hugo, Jacky Lafon, Jules Kabas,  
“ ’t meziekske van KRC Harelbeke ”, Marino Punk, … 

Na één jaar werking kreeg De Parette dan ook zijn  
officiële erkenning als ‘Lokaal dienstencentrum van de 
Vlaamse overheid’.

Doorheen die 18 jaar zagen tal van mooie initiatieven 
het levenslicht. Daarvoor kon het OCMW telkens  

rekenen op vele vrijwilligers. Hun aantal steeg gestaag 
en na 4 jaar waren al 120 Harelbekenaren vrijwillig actief 
in De Parette. Zo kon de Mindermobielencentrale van 
start gaan en een paar jaar later toerde de minibus door 
onze straten. Door een gulle schenking van Willy Decock 
(een biljarttafel), ontstond de biljartclub. En ook de  
seniorenraad kreeg hier zijn thuisbasis. Vanaf 2006 werd, 
in samenwerking met CC Het Spoor, een seniorenpro-
grammatie op poten gezet, in 2007 werd gestart met een 
teken- en schildergroep, … Met andere woorden: te veel 
om ze allemaal op te noemen. 

Zo zie je: De Parette is mét jullie en dóór jullie allemaal 
gegroeid tot wat het nu is: een tweede thuis voor veel 
actieve senioren uit Harelbeke. We klinken dan ook graag 
ons feestglas, samen met jullie, tijdens ons jaarlijks ver-
jaardagsfeest. Allen daarheen!

VERJAARDAGSFEEST DC DE PARETTE
 Feestelijk menu met dansgelegenheid

 Vrijdag 3 februari

 11u30

€  €15

 27 januari
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DE WERKING  
VAN HET GEHOOR
Het oor is het zintuigorgaan voor de waarneming van 
geluid. Daar wordt geluid opgevangen, voort geleid en 
versterkt. In het oor worden geluidsgolven omgezet 
in elektrische prikkels, die naar de hersenen gevoerd 
worden, waar die signalen dan verwerkt worden. Een 
normaal gehoor is onontbeerlijk voor de ontwikkeling 
van communicatie door middel van spraak. Het oor is 
samen met het evenwichtssysteem gelegen in het hard-
ste bot van het menselijk lichaam. Gehoor en evenwicht 
gaan dus hand in hand.

Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de bevolking te 
kampen met gehoorverlies, wat aangeboren kan zijn of 
kan optreden tijdens het leven. Bij volwassenen kan het 
gehoorverlies aanleiding geven tot sociaal isolement. 

Er zijn twee vormen van slechthorendheid: gelei- 
dingsslechthorendheid en binnenoorslechthorendheid 
(neuro-sensoriële slechthorendheid).

Elk probleem in het uitwendig of middenoor kan gelei- 
dingsslechthorendheid veroorzaken. Dit verhindert de 
geleiding van geluid naar het binnenoor. De oorzaken 
gaan van een banale oorprop in de gehoorgang of vocht 
in het middenoor, tot een niet aangelegd oorkanaal, een 
gaatje in het trommelvlies, beschadiging van de gehoor-
beentjes, een ontsteking van het middenoor, … Hierdoor 

verzwakt het geluidssignaal. Het gehoorverlies bedraagt 
maximaal 60 à 70 decibel. In veel gevallen is het ge- 
hoorverlies slechts tijdelijk en normaliseert het gehoor 
zich wanneer het oorzakelijk probleem is opgelost. 

Elke aandoening die leidt tot aantasting van het  
binnenoor resulteert in binnenoorslechthorendheid. 
Lawaai, medicatie en ziektes zijn mogelijke oorzaken.  
De belangrijkste oorzaak is echter veroudering (ouder-
domsslechthorendheid of presbyacusis) en is vaak fami- 
liaal bepaald. Aantasting van het binnenoor zorgt niet 
alleen voor verzwakking van het geluid (zoals bij gelei- 
dingsslechthorendheid) maar ook voor vervorming.  
Hierdoor wordt het moeilijk spraak in achtergrondlawaai 
te verstaan. De ernst van het gehoorverlies varieert van 
zeer licht tot zeer zwaar en kan resulteren in doofheid.  
Binnenoorslechthorendheid is meestal blijvend en kan 
niet behandeld worden met chirurgie. De schade kan wel  
beperkt worden met medicatie in een vroegtijdig  
stadium.

Bron: www.uzgent.be

UW GEZONDHEID

Op donderdag 9 maart gaat in DC 
De Vlinder om 14u het infomoment 
‘Gehoor(problemen)’ door. Zie rubriek 
‘activiteitenaanbod’ voor meer details op 
pagina 33. 

GEZONDHEIDSCONSULTATIES DC DE VLINDER
Vrijdag 20 januari & donderdag 30 maart 
13u30 - 14u30

Dinsdag 21 februari  I  15u30 - 16u30

GEZONDHEIDSCONSULTATIES DC DE PARETTE
Donderdag 12 januari, 9 februari & 9 maart 
9u - 11u

GEZONDHEIDSCONSULTATIES  
DH DE RIJSTPEKKER
Vrijdag 20 januari, maandag 27 februari & 
donderdag 30 maart  I  13u - 14u
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VRIJWILLIGERSHOEKJE

STUURGROEP 
VRIJWILLIGERSWERK
2 maal per jaar gaat de stuurgroep vrijwilligerswerk door. 
De stuurgroep geeft advies over het globale vrijwilligers-
beleid en de uitbouw van de vrijwilligerswerking. De 
stuurgroep bestaat zowel uit vrijwilligersverantwoorde- 
lijken (VV’s), personeelsleden, als uit vrijwilligers, 
afgevaardigd vanuit de verschillende diensten binnen 
het OCMW. De vrijwilligers brengen signalen uit de eigen 
werking aan bod op de vergadering. 

Wil je graag iets kwijt? Wil je een signaal geven? Spreek 
gerust iemand uit de stuurgroep hierrond aan. 

In de stuurgroep van november 2016 zochten we naar 
5 begrippen om onze vrijwilligerswerking te beschrij- 
ven, naar kernwoorden die weergeven wat de vrijwil-
ligerswerking van het OCMW Harelbeke uniek maakt. 
Vrijwilligers dachten aan begrippen als ‘doen’, ‘divers’, 
‘deugddoend’, ‘waardering’ en ‘zinvol’. Wil je reclame 
maken voor onze werking? Gebruik dan zeker die begrip-
pen.

Tot slot wil ik aan alle vrijwilligers mijn kerstwensen 
overbrengen. Ik wil je graag hartelijk danken voor je  
belangeloze inzet gedurende het voorbije jaar. Ik wens 
je een nieuw jaar met zo weinig mogelijk zorgen, met 
vriendschap in overvloed en elke dag een dosis geluk. 
Van harte een gelukkig en gezond 2017!

O ja, noteer alvast het vrijwilligersfeest in je agenda dat 
doorgaat op maandag 13 maart 2017.

Sandra Snick

OPENINGSUREN VRIJWILLIGERSLOKET:
LDC De Parette: Maandag, woensdag & vrijdag van 
8u30 - 12u30

LDC De Vlinder: Dinsdag & donderdag  
van 8u30 - 12u30 

Na afspraak via 056 73 51 90 of via mail naar 
vrijwilligerswerk@ocmwharelbeke.be 

Onderste rij:  Françoise Demeyere (sociale kruidenier), Christine Derijcke (Spring eens binnen), Anne-Marie Vantieghem (Ceder a/d Leie), 
Carlos Desmet (MMC), Hilde Vandekerckhove (Ceder a/d Leie).      

Middelste rij:  Els Debaere (VV sociale dienst), Sandra Snick (vrijwilligerscoördinator), Luc Bekaert (voorzitter),  
Lieze Bakelant (VV lokale dienstencentra), Marleen Callens (DH De Rijstpekker), Veerle Verschueren (VV Ceder a/d Leie).     

Bovenste rij:  Yves Peers (sociale kruidenier), Pedro Meerschman (VV thuiszorgdiensten), Willy Verhenne (DC De Parette),  
Sabien Laevens (VV WZC De Vlinder).      

Ontbreken op de foto:  Ronny Six en Magda Van Den Berghe (WZC De Vlinder).
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AAN HUIS 
BIJ… 
Iemand als Joris gaan interviewen heeft iets van een 
spannende voetbalmatch: Joris weer in zijn element als 
voorspeler tegen drie verdedigers die het niet gemakke-
lijk hadden om zijn snelle bewegingen op te vangen. 
Jawel, het zit in hem om te scoren en we hebben het 
geweten!

Joris is geboren in het jaar 1935 toen “de Ratten” nog 
speelden op het terrein langs de Tramstraat. In het ge- 
zinsteam van vader Ferdinand en moeder Agnes Geeraert 
nam hij zijn plaats in als middenspeler tussen zijn oudere 
zus Nelly en zijn jongere broer Renaat.

De jaren van zijn lager onderwijs verliepen anders dan 
wij het nu gewoon zijn. De lessen die in de Centrum-
school dienden te gebeuren, werden een hele periode 
gegeven op verplaatsing. De school werd immers door de 
Duitsers opgeëist om er rekruten artillerie op te leiden. 
Zo herinnert Joris zich nog goed hoe hij les kreeg van 
meester De Bus in het café Au Savoyard, vlak bij het  
station. Op onze vraag of ze daar dan ook leerden pintjes 
drinken, antwoordde hij met een schijnmanoeuvre. Hoe 
hij het klaar speelde om na zijn negende studiejaar vlot 
Frans te spreken, heeft een eigen verhaal. De drie laat-
ste jaren van zijn lager onderwijs volgde hij les bij de 
Frères Maristen in Moeskroen. Daar was een Vlaamse  
afdeling, maar op de speelplaats en de sportterreinen 
was er gelegenheid om samen met de Walen grote en 
kleine initiatieven te nemen. Blijkbaar beschikte Joris 
toen al over atletische benen, want, telkens het weer 
het toeliet, fietste hij van huis naar Moeskroen, heen en 
terug. Na drie jaren Moeskroen had hij er stilaan genoeg 
van om op een schoolbank te zitten. Joris was 15 jaar 
geworden en hij trok op als bouwvakker. 

Vooraleer te beginnen aan het hoofdstuk ‘voetbal’ wil 
Joris ons nog iets vertellen over zijn 18 maanden durende 
legerdienst (van oktober 1954 tot maart 1956). Eerst was 
hij gekazerneerd in Siegen. Het was een harde winter en 

meermaals moest hij met zijn kameraden op oefening in 
een sneeuwlaag van één meter dik, het kwam zijn con-
ditie alleen maar ten goede. Na drie maanden werd hij 
overgeplaatst naar de kazerne in Brugge. Zo kreeg hij de 
gelegenheid om mee te trainen met de spelers van Club 
en was hij beschikbaar voor de zondagmatchen. Na zijn 
afzwaaien, werkte hij nog enkele maanden op het bureel 
van firma D. Destadsbader, waarna hem een functie werd 
aangeboden bij de Bank van Brussel te Kortrijk.

En dan wordt het even stil aan de tafel. We zien Joris 
rustig een stapel farden uit de kast halen. Het is een 
omvangrijk archief van foto’s en dagbladknipsels die hij 
bewaart als herinneringen aan de vele jaren als voet-
balfenomeen. Hij toont ons een oude foto met de spe-
lers van de eerste jeugdploeg. Toen al kreeg hij een vaste 

U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam: Joris Deplancke

Beroep: Bankbediende

Geboortedatum: 9 mei 1935

Gezin: gehuwd met Annie Vergote (1959)

Hobby’s: sport – fietsen en tafeltennis
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stek als rechtervleugelspeler omdat hij zijn medespelers 
rijkelijk bediende met verrassende assists. Het is ook in 
die functie dat hij als 16-jarige de kans krijgt om te spelen 
in de eerste ploeg van Harelbeke.

Meteen is de carrousel van de vele ploegwissels begon-
nen. In 1956 gaat hij spelen bij Gantoise. Daar krijgt hij 
zelfs vanuit Rijsel de aanbieding om er, als profvoetballer, 
te gaan spelen. Afgewezen, want Joris houdt het liever 
binnen de grenzen. Een heel romantische treffer was 
zijn kennismaking met Annie Vergote uit Kortrijk. Na 
een trip met Gantoise naar Rusland, waar onder meer 
gespeeld werd tegen de olympische selectie en tegen 
Dynamo Tbilissi (Joris scoorde er het Gentse doelpunt), 
vroeg hij haar ten huwelijk. Zes weken later werd reeds 

bruiloft gevierd. Blijkbaar 
was Annie ook zijn meest 
fervente supporter die 
zijn snelle verplaatsingen 
op de voet kon volgen. 
Als hij aangeeft dat hij 
nog gespeeld heeft bij 
Racing Doornik weet zij 
heel nauwkeurig aan te 
vullen met “twee jaar”. In  
Zwevegem: “drie jaar.” Bij 
Kortrijk Sport: “drie jaar.” 
Ondertussen had Joris op 
de Heizel een drie jaar 
durende trainersoplei- 
ding gevolgd. Aldus kwam 
hij als speler aan bod bij 
Deinze, als speler-trainer 
bij Hulste, Moen en  

Desselgem en als trainer bij Deerlijk. In 1979 keerde hij 
terug naar Harelbeke om hier, op uitnodiging van Pierre 
Lano, de UEFA-juniorenploeg op te starten. Zijn talent- 
rijke inzet in het voetbalmilieu heeft hij kunnen vol-
houden tot de leeftijd van 48 jaar.

Eindelijk tijd om het rustig te houden? Helemaal niet! 
Als fietsliefhebbers fietsten Annie en Joris langs tien-
tallen landelijke fietsroutes, vooral in de omgeving van  
Wenduine waar zij van een caravan een gezellig vakantie-
huisje hadden gemaakt. Van tijd tot tijd zochten ze ook 
met een reisbus het warme zuiden op. En aan de ping-
pongtafel geeft Joris nog steeds blijk van zijn beruchte 
torinstinct, zijn talent om doelpunten te maken.

Joris en Annie, wij willen jullie van harte bedanken voor 
het vriendelijk onthaal bij jullie thuis. Wij mochten ge- 
tuige zijn van de uitstraling van de rust en de bezieling 
waarmee Joris niet alleen de prestaties van zijn medespe-
lers naar een hoog peil kon voeren, maar vooral waarmee 
hij de ploeggeest telkens opnieuw kon veredelen tot een 
warm samenzijn van echte vrienden. 

En van dat warme gevoel willen we ook onze lezers ten 
volle laten genieten.

Interview: Marcel Callewier en Joris Decavele 
Foto’s: Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD
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U AAN HET WOORD

WIE IS WIE? 
Het stadsarchief van Harelbeke zoekt jullie medewerking. Op onderstaande foto uit 1961 zie je de gildekaarters te  
Bavikhove. Zitten er bekende gezichten tussen? Laat het ons weten via mail naar één van de centrumleiders. 

Oplossing puzzel   
editie september–oktober 2016: 

Staand (van links naar rechts): Roger Verhelst, Marleen Alle-
gaert (Gaverambassadrice), Frank Malisse, Maurice Scherper-
eel, Walter Decamps, Leona Wallays, Dirk Opbrouck, Libertus 
Dejonckere, onbekend en Mireille (vrouw van Eric Pinoie)

Zittend (van links naar rechts): Suzanna Delva, Victor Van-
wynsberghe, Camille Balcaen, Eric Pinoie, Dina Mestdag 
(Weduwe Marc Bourry), Antoon Delchambre en Frans 
Dewaele
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U AAN HET WOORD

WEERSPREUKEN 

Januari

− De eerste drie dagen van januari regelen het weer van de drie komende 
maanden.

− Januari zacht en nat, ligt de winter voorlopig op zijn gat.

− Als de muggen in januari dansen, wordt de boer een bedelaar.

− Als de kat in januari in de zon ligt, dan ligt ze in februari voor de kachel.

Februari

− Als de noordenwind in de korte maand niet blazen wil, zo blaast hij 
zeker in april.

− Op Sint-Veroontje (4/2) verplant uw boompje.

− In februari lammetjes in de wei dan is de winter snel voorbij.

− Met Romanus (28/2) stormen en blazen, zal in mei het vee doen grazen.

Maart

− Wil maart reeds donder, sneeuw is in mei geen wonder.

− Op Sint-Jozef (19/3) uien zaaien, volle zakken zult ge graaien.

− In maart kwikstaartjes in het land, is de winter aan de kant.

− op Sint-Jonas (29/3) komt dikwijls vuur van pas.

Tekst: Willy Verhenne 
Cartoon: Marcel Callewier

VRIENDSCHAP, 
FEEST EN 
PLEZIER

Als je zoekt naar vertier,  

naar compagnie,  

naar plezier, 

naar een deur die openstaat 

en elkeen binnen laat.

Als je zoekt naar bekend volk,  

blinkend als een zomerwolk,  

naar een liedje wel bekend, 

een deuntje vol sentiment.

Kom dan af… 

Hier moet je zijn, 

voor dat super fijn festijn.

Niet een keer, 

maar telkens weer 

zorgt men voor 

een hartverwarmende sfeer.

Diane Pouleyn

PARETTEGAZETTE JANUARI 2016   I    11



BRANDWEERKRONIEK: 
DE AMBULANCE VAN DE 
HARELBEEKSE BRANDWEER
Oprichting: De wet op de Dringende Geneeskundige 
Hulp (DGH) van 1964 zorgde in België voor een belang- 
rijke  verbetering i.v.m. de medische hulp bij ongevallen. 
Er kwam een eenvormig oproepnummer in voege, de 
dienst 900, waar men 24 op 24 uur een ambulance kon 
oproepen. Op 2 december 1968 werd ook bij de Harel-
beekse brandweer een ambulancedienst opgericht.  
Op 1 november 1987 werd het eenvormig oproepnummer 
gewijzigd van 900 naar 100. Momenteel wordt het Euro- 
pees oproepnummer 112 (ingevoerd op 1 januari 1993) 
gepromoot.

Organisatie: De interventies werden aanvankelijk mees-
tal uitgevoerd door de beroepskorporaal H. Desmet, die 
als huisbewaarder in de kazerne inwoonde. Daarbij werd 
hij bijgestaan door een tweede ambulancier die tele- 
fonisch opgeroepen werd en naargelang het geval door 

de ambulance opgepikt werd of zich zelf rechtstreeks naar 
de plaats van de interventie begaf. In de eerste jaren werd 
hier vooral gerekend op korporaal W. Vandenbogaerde, 
die toen huisbewaarder was op het gemeentehuis en 
aldus steeds snel bereikbaar was. Op de vrije momenten 
van de huisbewaarder, later waren dat D. Destatsbader 
en E. Vancompernolle, werd een permanentie voorzien 
in de kazerne. In bepaalde probleemsituaties werd  de 
ambulance soms zelfs meegenomen naar het huis van 
een dienstdoende ambulancier, die dan samen met een 
in de buurt wonende collega de dienst verzorgde. In 2006 
werd evenwel beslist om voortaan 7 dagen op 7 en 24 
uur per dag een permanentie in de kazerne in te stellen.  
De ambulance kon zo onmiddellijk na een oproep uitruk-
ken. Een kapitale verbetering want bij medische hulpver-
lening is elke gewonnen minuut van belang.

U AAN HET WOORD
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Opleiding: In het begin beschikten de ambulanciers 
enkel over een brevet van Rode Kruis-helper, het was 
dan vooral de bedoeling zo snel mogelijk het slachtof-
fer naar het ziekenhuis over te brengen. Dit gebeurde 
meestal naar de spoeddiensten van het St-Maarten- of 
St-Niklaasziekenhuis. Spoedig werd er echter gezorgd 
voor een uitgebreider opleiding die verzorgd werd door 
de korpsgeneesheer Lt. R. Vandekerckhove.

Maandelijks werd er eveneens voor opleiding en bij-
scholing gezorgd, daarbij kon er veelvuldig gerekend 
worden op de hulp van spoedarts P. Sruyve en van de 
hoofdverpleger op de spoeddienst, C. Soete, beiden van  
het St-Maartenziekenhuis.

In 1977 werd, in de schoot van de West-Vlaamse brand-
weerschool, een cursus ambulancier opgericht. De ambu-
lanciers zijn nu verplicht deze cursus en de jaarlijkse 
bijscholing te volgen. De cursus zelf bedraagt momen-
teel 80 lesuren en de jaarlijkse bijscholing 24 lesuren,  
een degelijke, maar niet overbodige opleiding. Op 1 ja- 
nuari 2016 beschikte de Harelbeekse brandweer over 
tien gebrevetteerde ambulanciers.

Aantal interventies: In de eerste maand (december 1968) 
werd reeds 13 maal uitgerukt, het jaar daarop (1969) 242 
maal. Vorig jaar (2015) bedroeg het aantal interventies 
reeds 2118, een gemiddelde van bijna 6 oproepen per 
dag.

De spectaculaire stijging kwam er vooral nadat de 
interventies niet meer volgens de gemeentegrenzen 
gebeurden. Aanvankelijk trad de Harelbeekse dienst 
in principe alleen op in Harelbeke, Beveren-Leie en  
Desselgem. Na het invoeren van de ‘Snelle adequate 
hulp’, waarbij dus de ambulance, die het snelst ter plaatse 
kon zijn, opgeroepen werd en, mede door het invoeren 
van de 24-uur permanentie, werd onze ambulance veel 
meer ingezet. Zo steeg het aantal oproepen van 998 in 
2006 tot 1438 in 2007.

Een overzicht van het aantal oproepen:

1975 376

1980 295

1985 365

1990 525

1995 577

2000 793

2005 851

2010 1851

2015 2118

Toekomst: Sedert 1 januari 2016 maakt  de brandweer 
Harelbeke deel uit van de brandweerzone Fluvia. De 
organisatie van de ambulancedienst in Harelbeke wordt 
door het bestuur van Fluvia in vraag gesteld. Zo wil men 
de nachtelijke permanentie in de kazerne te Harelbeke 
afschaffen. Ook is men van hogerhand bezig met de wet 
en de organisatie in verband met de DGH te herzien, 
waarbij er sprake is om de ambulancediensten niet langer 
door de brandweer te laten uit voeren. De toekomst is 
dus erg onzeker. Hopelijk komt de hulpverlening aan onze 
medeburgers in nood, niet in het gedrang. 

Artikel: Joris Decavele 
Foto’s: Willy Demeulemeester

U AAN HET WOORD
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HERFSTUITSTAP:  
TV-OPNAME BLOKKEN 
Het stond al een tijd in onze agenda, want de plaatsen 
waren heel snel ingenomen: de opnames van Blokken! 
Het was een verre busreis naar Vilvoorde, gelukkig zonder 
al te veel files. Onze chauffeur vertelde ons één en ander 
over de streek en de 34 leergierige mannen en vrouwen 
luisterden aandachtig. Voor Mieke, centrumleider van 
DC De Vlinder, was het haar eerste uitstap en ze was erg 
begaan met het goede verloop van de dag.

De gastheer stond ons aan de studio’s op te wachten. Hij 
begeleidde ons naar de crewroom waar we genoten van 
een heerlijk middagmaal. Op het menu stond tomaten-
soep, vol au vent met puree en worteltjes, koffie en cake.

Vervolgens werden we naar de opnamestudio gebracht, 
waar we ‘Blokken’ eens van de andere kant konden zien. 
We werden door de opwarmer verwelkomd en hij zal 
geweten hebben dat we “Oarelbeke” waren. We werden 

verschillende keren aangemaand om de deelnemers aan 
te moedigen en werden dan ook plots een luidruchtig, 
doch respectvol publiek. De wisselwerking tussen de 
opwarmer en wijzelf was amusant. Hij zal zich ons beslist 
nog herinneren.

Er worden per opnamedag 4 afleveringen van Blokken 
gemaakt. In de namiddag waren wij getuige van 2 ervan, 
namelijk die van 29 en 30 november. Tussendoor werden 
ons nog een paar drankjes aangeboden en ons op het 
hart gedrukt om de winnaars nog geheim te houden.  

In ieder geval, we hadden een leuke, boeiende en inte- 
ressante dag en zijn heelhuids terug thuis geraakt. 

Bedankt chauffeur, bedankt Mieke, we hebben genoten 
van deze dag!

Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD
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WIELERJAAR 2016
Nu het wielerjaar gedaan is, is het tijd voor een overzicht. 
De Omloop het Nieuwsblad, de openingswedstrijd van 
het klassieke wielervoorjaar, werd gewonnen door Greg 
Van Avermaet. Hij versloeg de wereldkampioen Peter 
Sagan. Milaan-San Remo werd beslecht in een massa- 
spurt met Arnaud Démare als winnaar. Op de derde plaats 
kwam Jurgen Roelands als eerste Belg. De overwinning 
van de E3 Harelbeke ging naar de Pool Kwiatkowski, Peter 
Sagan werd tweede. Dan had je Gent-Wevelgem, Ditmaal 
was de zege voor Peter Sagan in een spurt met vijf man.  
Een week later, kregen we dan De Ronde van Vlaanderen, 
die ook glansrijk gewonnen werd door Sagan. Op de 
tweede plaats kwam de afscheidnemende Fabian Can-
cellara die al drie maal deze wedstrijd op zijn naam heeft 
staan. Een week later was één van de mooiste en span-
nendste wedstrijd van de laatste 20 jaar, Parijs-Roubaix. 
De winnaar was minder bekend, maar daarom zeker niet 
minder verdiend. In een spannende spurt met vier man 
op de piste van Roubaix klopte Mathew Hayman, Tom 
Boonen, Ian Stannard en Van Marke. De laatste klassieker 
van het voorjaar, Luik-Bastenaken-Luik, werd gereden in 
slecht weer en werd gewonnen door de Nederlander 
Wout Poels van de ploeg Sky. 

De winnaar van de Ronde van Italië (Il Giro) was de 
Italiaan Vicenzo Nibali. De voorlaatste rit zette alles op 
zijn kop. De leider Kruijswijk viel in de afdaling en zijn 
rivalen maakten hiervan mooi gebruik om hem definitief 
te verslaan. Weg was zijn hoop op een mooie overwin-
ning in deze Ronde. De Colombianen  waren heel sterk 
bezig en behaalden een tweede en derde plaats. In juli 
begon de Ronde van Frankrijk. Hier was de ploeg van 
Froome te sterk voor de anderen. Froome won dan ook 
verdiend zijn derde Tour vóór Quintana en Yates. In deze 
ronde won Peter Sagan al voor de vierde keer op rij de 

groene trui. De zomer stond in het teken van de Olymp-
ische Spelen, met op de eerste dag onmiddellijk succes 
voor de Belgen. Greg Van Avermaet won de wegrit en 
werd Olympisch kampioen vóór Jacob Fuglsang en Rafal 
Majka, die respectievelijk zilver en brons behaalden. 
Als voorbereiding op het wereldkampioenschap werd 
in Frankrijk Parijs-Tours gereden over 250 km. Die werd 
gewonnen door de Colombiaan Gaviria van de ploeg 
Quickstep. Voor de derde grote Ronde van het jaar (La 
Vuelta) kwam de Colombiaan Quintana uit de bus. Het 
wielerseizoen werd afgesloten met het Wereldkam- 
pioenschap in het snikhete Doha. Het werd een loodzware 
wedstrijd, van meer dan 250 km in een hitte van om en 
bij de 40 graden, met een gedeelte door de woestijn en 
heel wat zijwind. Hier reden de Belgen de wedstrijd hard 
om op die manier de snelste spurters uit te schakelen. 
Zo kwamen een 20-tal renners over de meet en de spurt 
werd gewonnen door de wereldkampioen van vorig jaar, 
Peter Sagan, vóór Mark Cavendish en Tom Boonen. 

Ondertussen is het veldritseizoen gestart met de wereld-
bekercross in Amerika. Wout Van Aert was twee keer de 
beste, mede door de afwezigheid van van der Poel. In 
eigen land hadden wij de Superprestige crossen in Ronse, 
Gieten en Ruddervoorde. Alle drie de crossen werden 
gewonnen door van der Poel. De koppenbergcross, een 
klassieker in het veldrijden, werd dan weer met over-
macht gewonnen door Wout van Aert. Het Europees 
kampioenschap ging naar Toon Aerts van de ploeg Sven 
Nijs. In Gavere wint van der Poel vóór van Aert. Derde 
werd de Europese kampioen Toon Aerts.

Ik wens alle sportliefhebbers een goed eindejaar en een 
prettig weerzien volgend jaar toe.

Werner Verbeke

U AAN HET WOORD
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U AAN HET WOORD

COMPUTERWEETJES: TIPS 
OM UW COMPUTER TE 
VERSNELLEN:
1.  Plaats een SSD schijf. Jouw PC zal veel sneller werken.

2.  Plaats een extra Ram-geheugen (enkel bij 64-bits PC).

3.  In het systeemvak van Windows staan alle programma’s die actief zijn en altijd mee opstarten. Die noemen we 
opstartprogramma’s. 

 Typ msconfig bij ‘Uitvoeren’ en kies het tabblad ‘Opstarten’. Bekijk de lijst die verschijnt en vink elk programma uit 
dat je niet kent of dat niet samen met Windows hoeft op te starten. Niet alleen zal je computer sneller opstarten, 
ook dagelijkse taken zullen vlotter draaien, omdat er minder programma’s op de achtergrond actief zijn.

4.  Ga naar de C-schijf. Klik met de rechtermuisknop op deze schijf. Ga naar ‘Eigenschappen’ en druk dan op ‘Algemeen’. 
Neem het vinkje weg bij ‘de inhoud en de eigenschappen van bestanden’ en druk op OK.

5.  Schakel Superfetch en Windows search uit. Dat mag je gerust doen. Doe dit als volgt: 
− Druk op het vlagje en R.
− Schrijf in het vakje ‘services.msc’ en druk op ok.
− Klik op ‘Uitgebreid’.
− Zoek in de lijst naar superfetch, klik rechts door met de rechter muisknop en ga naar ‘Eigenschappen’.
− Klik op het pijltje van opstarttype en zet op ‘uitgeschakeld’. Druk op ok.
− Voer dezelfde bewerking uit met Windows Search.

Als je de punten 1, 2 en 3 uitvoert, zal je een snelle computer hebben. 

 Jean-Pierre Callewaert

1. Oudenaarde
2. Poperinge
3. Oostende
4. Gent
5. Antwerpen
6. Brussel
7. Tienen
8. Turnhout

a.  Achter de haag lopen
b. Haag stoten
c. Pluimen steken
d. Brossen
e. De school duiken
f.  bussen maken
g. de baard trekken
H fratsenOplossing:  

1 e -  2 f -  3 a  - 4 c – 5 h – 6 g – 7 b – 8 d 

Deze woorden hebben allemaal 
dezelfde betekenis: spijbelen. 
Weet jij waar ze welke woorden 
gebruiken? 

Zet de juiste letter bij het juiste 
cijfer

PUZZELSPORT
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BEDANKT 
JACQUES!
Jacques Verstraete stopt, na ruim 12 jaar trouwe dienst, als redactielid 
van de Parettegazette. Men zegt soms ‘niemand is onmisbaar’, maar 
met Jacques verliest de redactie een waardevol medewerker die niet 
zomaar te vervangen is. 

Samen met wijlen Michel Catteeuw en later met Marcel Callewier heeft 
Jacques tientallen mensen geïnterviewd. Maar het was vooral met zijn 
rubriek “Ons hoofd, een doos vol herinneringen”, waarvoor hij heel 
wat opzoekingswerk verrichtte, dat hij ons telkens wist te boeien en 
verbazen.

Jacques blijft verder werken als vrijwilliger bij het OCMW, maar in de 
redactie van de Parettegazette zullen wij het nu zonder hem moeten 
doen. 

Bedankt Jacques voor jouw jarenlange en uiterst gewaardeerde mede- 
werking.

De redactie

U AAN HET WOORD

Lachvitamines 

Een man komt bij de dokter en zegt: 
“Telkens ik in mijn arm knijp, doet 
dat echt pijn.” Waarop de dokter 
antwoordt: “Dan moet je dit niet 
meer doen.”

Jantje komt terug thuis na een 
bezoek aan de tandarts. “En 
jongen, doet je tand nog pijn?”, 
vraagt vader. “Ik weet het niet, ik 
heb hem bij de tandarts gelaten”, 
antwoordt Jantje.

Wist-je-datjes: Europese 
koningshuizen

In Europa zijn er nog 7 regerende 
koningshuizen:

− België: Filip, sinds 21/7/2013 
Koning van België

− Denemarken: Margrethe II, sinds 
16/1/1972 Koningin van Dene-
marken

− Nederland: Willem-Alexander, 
sinds 30/4/2013 Koning der Ne- 
derlanden

− Noorwegen: Harald V, sinds 
17/1/1991 Koning van Noorwe-
gen

− Spanje: Felipe VI, sinds 19/6/2014 
Koning van Spanje

− Verenigd Koninkrijk: Elizabeth II, 
sinds 6/2/1952 Koningin van het 
Verenigd Koninkrijk

− Zweden: Karel XVI Gustaaf, sinds 
15/9/1973 Koning van Zweden

Willy Verhenne 
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DIENSTVERLENING

ETEN & DRINKEN

Restaurant
Elke weekdag serveren wij je een gezonde 
maaltijd. Je kan kiezen tussen een dag- of 
weekmenu voor de prijs van €7,10.

In DC De Parette en DC De Vlinder kan je ook 
kiezen voor biefstuk friet voor €9,20.

Je reserveert je maaltijd vóór 9u bij het 
onthaal van één van de drie dienstencentra. 
Het wekelijkse menu is te vinden op  
www.ocmwharelbeke.be of aan het onthaal.

Cafetaria
DC De Parette: dagelijks van 10u tot 11u30 en 
van 14u tot 18u.

DH De Rijstpekker: op weekdagen van 14u tot 
17u.

DC De Vlinder: dagelijks van 14u tot 17u.   
Op donderdag van 9u30 tot 12u.

LICHAAMSVERZORGING IN DC DE PARETTE 
VOOR 60-PLUSSERS UIT HARELBEKE

Voetverzorging: 
Voordeeltarief (4 beurten): €11,50 
Vanaf de 5e beurt: €14  
Ontspannende voetmassage: €15

Manicure:
Manicure: €12,50 
Korte manicure: €6,20 
Lakken vinger- of teennagels: €3,10

Epilatie:
Wenkbrauwen: €6,20 
Bovenlip: €6,20 
Wenkbrauwen en bovenlip: €10,50 
Wenkbrauwen, bovenlip en kin: €12,50 
Volledig gezicht: €16

Haarverzorging:
Elke dinsdagmiddag in DC De Parette. De prijzen zijn afhanke-
lijk van de kappersbehandeling (snit, watergolf, permanent, 
kleuring, …). 

Bad of douche:
Zonder hulp: €1,45  
Met hulp: €2,90 
Je brengt zelf zeep, shampoo en een handdoek mee. 
Vooraf reserveren aan het onthaal van één van de drie dien-
stencentra.
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DIENSTVERLENING

BIJ U THUIS

Allo allo De Parette
Vrijwilligers bellen je op vaste tijdstippen op voor een 
babbel.

Spring eens binnen 
(i.s.m. Rode Kruis Harelbeke)
Een vrijwilliger brengt je op regelmatige tijdstippen een 
bezoekje thuis.

De Harelbeekse Poetsdienst
Ben je 65+ of zorgafhankelijk, dan kan je beroep doen 
op de poetsdienst.

Maaltijden aan huis
Kan je je maaltijd niet meer bereiden én je je niet meer 
verplaatsen naar een dienstencentrum, dan kan je een 
maaltijd thuis geleverd krijgen.

Warme maaltijden: €7,30 (of €6,70 wanneer 2 maal- 
tijden op hetzelfde adres geleverd worden).

Diepvriesmaaltijden: €6,60 (of €6 wanneer 2 maaltijden 
op hetzelfde adres geleverd worden).

Personenalarmtoestel
Als extra veiligheid bij noodsituaties te huur  
(€18,50/maand).

Boekenuitleendienst aan huis
Wie niet meer zelfstandig naar de bib kan gaan, kan 
een beroep doen op de MMC (zie rubriek MMC voor 
regeling en prijs).

Boodschappendienst
Kan je niet meer zelfstandig je wekelijkse boodschappen 
doen, dan worden die voor jou aan huis geleverd door 
een vrijwilliger, 1x per week op vrijdag (€5,50 service-
kost Collect & Go Colruyt).

Mindermobielencentrale (MMC)- 
Vervoerdienst HISE
Voor personen die minder mobiel zijn: senioren, perso-
nen in een sociale noodsituatie of mensen die moeilijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

We beschikken over een volledig aangepaste minibus en 
aangepaste wagen voor personen die rolstoelgebonden 
zijn.

Lidgeld: €10 per jaar.

Prijs per rit: €0,30 per kilometer plus €0,50 admini- 
stratiekosten met een minimumprijs van €3,50 per rit.

Voor de vervoerdienst van HISE wordt gewerkt met 
dienstencheques.

Gezondheidsconsultaties
Heb je vragen over je gezondheid? Wil je meer info 
over een dieet? Of zou je graag (op regelmatige tijd-
stippen) je gewicht, bloeddruk en pols laten contro- 
leren? Heb je nood aan een luisterend oor? 

Dan kan je bij de sociaal verpleegkundige terecht voor 
informatie en advies gedurende de gezondheidsconsul-
taties in de verschillende dienstencentra. Zij probeert je 
zo goed mogelijk op weg te helpen en verwijst, indien 
nodig, gericht door. De data van de gezondheidsconsul-
taties in de drie dienstencentra kan je vinden onder de 
rubriek ‘Uw gezondheid’.
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DIENSTVERLENING

HET WOONZORGLOKET

Het aanbod van OCMW Harelbeke van thuiszorgonder-
steunende diensten en initiatieven, ontwikkeld met 
behulp van vrijwilligers is erg ruim.  

Als thuiszorg moeilijk wordt, trachten wij de zorgvrager 
en de mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden 
in de organisatie van de thuiszorg of van kortverblijf.  

Is thuiszorg niet meer haalbaar, dan kan je een vraag 
tot opname indienen voor één van onze woonzorgcen-
tra: Ceder aan de Leie of De Vlinder.

Je kan bij het woonzorgloket terecht met al jouw woon-
zorgvragen. Deze vragen kunnen erg uiteenlopend zijn:

- Aanvragen voor thuiszorgdiensten 
(poetsdienst, warme maaltijden, …);

- Aanvragen mantelzorgtoelage;

- Aanvragen kortverblijf, dag-ververzorgingscentrum, 
service-flat of woonzorgcentrum, …;

- Ook personen met interesse voor vrijwilligerswerk 
kunnen zich er aanmelden.

Een maatschappelijk werker geeft je vrijblijvend infor-

matie of start voor jou een aanvraag op.  

DEMENTIE INFORMATIE PUNT

Het dementie informatiepunt (afgekort D.I.P.) is een 
samenwerkingsinitiatief met het Regionaal Exper-
tisecentrum Dementie ‘Sophia’ en wil personen met 
dementie en hun mantelzorgers op een laagdrem-
pelige manier ondersteunen met gratis informatie, 
advies en begeleiding. Je kan meer inzicht krijgen in 
de leefwereld van de persoon met dementie, en in de 
reden van zijn/haar gedrag. 

We hopen zo dementie meer bespreekbaar te maken. 
Het infopunt is bemand door thuiszorgcoördinatoren 
die tevens dementieconsulent zijn. 

Een afspraak maken op voorhand is niet nodig. Een 
huisbezoek is mogelijk na afspraak.

WOONZORGLOKET TELKENS  
VAN 8U30 - 12U30:
DC De Parette:  
Maandag, dinsdag en donderdag - Tel. 056 73 51 90

DC De Vlinder:  
Woensdag en vrijdag - Tel. 056 73 53 90
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DIENSTVERLENING

MAALTIJDEN AAN HUIS IN HET NIEUW

Heb je:
Gezondheidsproblemen, waardoor u uw maaltijd niet 
meer kan bereiden? 

Zin in een dagelijkse lekkere, gezonde en gevarieerde 
maaltijd?

Moeilijkheden om je zelfstandig buitenshuis verplaat-
sen?

Dan bieden wij jou: 
-  soep, hoofdgerecht, dessert voor €7,30;

-  diverse dieetmaaltijden;

-  dagelijkse levering op weekdagen naar wens;

-  klantvriendelijke bedeling;

-  diepvriesmaaltijden in het weekend voor €6,60

-  mogelijkheid om telefonisch te  wijzigen  
tot 9u ’s morgens;

-  maandelijkse facturering.

Daarnaast kan je ook terecht in één van onze lokale dien-
stencentra voor het nuttigen van een warme maaltijd.

Vanaf januari 2017 kunnen de klanten voor de warme maal- 
tijden aan huis naast het klassieke dagmenu ook kiezen 
voor een weekmenu. De keuze voor dag – of weekmenu 
kan worden doorgegeven aan de maaltijdbedeelster. Je 
belt vóór 9u naar het woonzorgloket indien je de dag 
zelf een maaltijd wenst.

Onze dagverse warme 
maaltijden worden  

bij jou thuis geleverd.

WOONZORGLOKET TELKENS  
VAN 8U30 - 12U30:
DC De Parette:  
Maandag, dinsdag en donderdag - Tel. 056 73 51 90

DC De Vlinder:  
Woensdag en vrijdag - Tel. 056 73 53 90
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JANUARI 2017
DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

zo 1/01

ma 2/01 Cafetaria en restaurant 
open, DC gesloten

Restaurant open, DC en 
cafetaria gesloten

Cafetaria en restaurant 
open, DC gesloten

di 3/01 14u00 Scrabble 13u30 Breien DH DRP
wo 4/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 5/01
13u45 Petanque

14u00 Schaken 
14u00 Line-dance/biljart

vr 6/01 14u00 Schilderen 14u30 Familietheater  
‘Commissaris Piv’ 

za 7/01
zo 8/01

ma 9/01

09u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+

09u00 Computer voor beginners
10u15 Turnen

14u00 Volksspelennamiddag13u30 Breien
13u45 Petanque

di 10/01

10u35 Proefles wandelvoetbal 10u35 Proefles wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans 

14u00 scrabble 13u30 Breien DH DRP
10u35 Proefles wandelvoetbal 
13u45 Praatgroep Engels
14u00 Film ‘Safety First’

wo 11/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Proefles turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen 14u00 Creaclub

do 12/01
09u00 Gezondheidsconsultatie 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Proefles zumba
13u45 Petanque

10u00 Proefles yoga 14u00 Schaken/Kaarten
14u00 Biljart

vr 13/01

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Windows 10
09u30 Gebruikersgroep tablets 09u00 Engels 1

10u15 Frans gevorderden 
14u00 Bridge & gezelschapsspe-

len, kaarten/Stijldansen
14u00 Schilderen/kaarten en 

rummikub 
za 14/01
zo 15/01

ma 16/01

09u30 Tekenen 09u00 Engels 4 55+ 09u00 Computer voor beginners
10u15 Turnen
13u30 Breien
13u45 Petanque

di 17/01

10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

14u00 Scrabble/voordracht 
‘Energiefactuur’

13u30 Breien DH DRP 13u45 Praatgroep Engels

14u00 Infomoment ‘Leven als 
een blinde vrouw’

wo 18/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Koffieklets/pingpong
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JANUARI 2017
DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

do 19/01
13u45 Petanque 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba

14u00 Line-dance/biljart/bowlen
10u00 Yoga

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Zitdansen

vr 20/01
09u00 Frans beginners 11u30 Nieuwjaarsfeest 09u00 Windows 10/Engels 1
10u15 Frans gevorderden

13u00 Gezondheidsconsultatie
13u30 Gezondheidsconsultatie

14u00 Schilderen 14u00 Bridge/stijldansen
za 21/01
zo 22/01

ma 23/01

09u30 Tekenen 09u00 Engels 4 55+ 09u00 Computer voor beginners
10u15 Turnen

14u00 Infomoment ‘Gezonde 
voeding’ 14u00 Voordracht ‘vrijwilligers- 

werk’13u30 Breien
13u45 Petanque

di 24/01

10u35 Wandelvoetbal
08u30 Valentijn knutselen

09u00 Praatgroep Spaans
10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble 13u30 Breien DH DRP
10u35 Wandelvoetbal
13u45 Praatgroep Engels
14u00 Café Café

wo 25/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen

do 26/01
13u30 Wandelen 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Schaken
14u00 Line-dance/biljart 14u00 Kaarting

vr 27/01

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
09u00 Windows 10/Engels 1

10u15 Frans gevorderden

14u00 Schilderen/kaarten &
rummikub 14u00 Stijldansen

za 28/01
zo 29/01

ma 30/01

09u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+ 09u00 Computer voor beginners/ 
praatgroep Spaans

10u15 Turnen
13u30 Breien
13u45 Petanque
14u00 Bingo

di 31/01
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal

13u45 Praatgroep Engels
14u00 Scrabble/infomoment 

‘Knieprothese’ 13u30 Breien DH DRP
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FEBRUARI 2017

wo 1/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Pingpong

do 2/02
13u45 Petanque 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
14u00 Line-dance/biljart 10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten

vr 3/02

09u00 Frans beginners 09u00 Engels 1
10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len/stijldansen11u30 Verjaardagsfeest

14u00 Schilderen
za 4/02
zo 5/02

DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

ma 6/02

9u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+

09u00 Computer voor beginners
10u15 Turnen

14u00 Volksspelen13u30 Breien
13u45 Petanque

di 7/02
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

14u00 Scrabble/voordracht
‘Tenen lezen’ 13u30 Breien DH DRP

10u35 Wandelvoetbal
13u45 Praatgroep Engels

wo 8/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen 14u00 Creaclub

do 9/02
09u00 Gezondheidsconsultatie 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
13u45 Petanque

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten
14u00 Biljart

vr 10/02

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 1
10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len/stijldansen14u00 Schilderen/kaarten en 

rummikub
za 11/02
zo 12/02

ma 13/02

09u30 Tekenen 09u00 Engels 4 55+

09u00 Computer voor beginners
10u15 Turnen

14u00 Infomoment ‘Stress en 
burn-out’13u30 Breien

13u45 Petanque

di 14/02
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans
14u00 Scrabble 13u30 Breien DH DRP 13u45 Praatgroep Engels

wo 15/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Koffieklets/pingpong

do 16/02

13u45 Petanque 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba

14u00 Line-dance/biljart/bowlen
10u00 Yoga

14u00
Schaken/kaarten/ 
infosessie brandveiligheid/
workshop fietsen hers-
tellen

14u00 Zitdansen
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FEBRUARI 2017
DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

vr 17/02

09u00 Frans beginners

14u00 Valentijnsfilm ‘Achter de 
wolken’

09u00 Engels 1
09u30 Gebruikersgroep tablets

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len/stijldansen

10u15 Frans gevorderden

14u00 Schilderen/film ‘La famille 
Bélier’

za 18/02
zo 19/02

ma 20/02

09u30 Tekenen 09u00 Engels 4 55+
10u15 Turnen

14u00 Kookworkshop met 
wintergroenten13u30 Breien

13u45 Petanque

di 21/02

10u35 Wandelvoetbal
08u30 Knutselen & Pasen

09u00 Praatgroep Spaans09u00 Vorming Android tablet
10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble 13u30 Breien DH DRP

13u45 Praatgroep Engels

14u00 Infomoment ‘Premies & 
tegemoetkomingen’

15u30 Gezondheidsconsultatie

wo 22/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen

do 23/02
13u30 Wandelen 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Line-dance/biljart 14u00 Kaarting

vr 24/02

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 1
10u15 Frans gevorderden

14u00 Stijldansen
14u00 Schilderen/kaarten en 

rummicub
za 25/02
zo 26/02

ma 27/02

10u15 Turnen
13u00 Gezondheidsconsultatie

14u00 Voordracht ‘Computer in 
de 20e eeuw’

13u30 Breien
13u45 Petanque

14u00 Meezingnamiddag
14u00 Bingo

di 28/02 14u00 Scrabble/infomoment
‘Valpreventie’ 13u30 Breien DH DRP
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MAART 2017
DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

wo 1/03 14u00 Wiezen/biljart
13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Creaclub

do 2/03
13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Line-dance/biljart

vr 3/03 14u00 Schilderen 14u00 Pingpong
13u00 Uitstap hobbysalon

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len

za 4/03
zo 5/03

ma 6/03

9u30 Tekenen 09u00 Engels 4 55+

14u00 Volksspelen
10u15 Turnen

14u00 Infomoment 
‘Rugproblemen’13u30 Breien

13u45 Petanque 

di 7/03
10u35 Wandelvoetbal

9u00 Vorming Android tablet
09u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/voordracht 
‘bedrogen door je ogen’ 13u30 Breien DH DRP

10u35 Wandelvoetbal
13u45 Praatgroep Engels

wo 8/03 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen

do 9/03
09u00 Gezondheidsconsultatie 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
13u45 Petanque

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten/infomo-
ment ‘gehoorproblemen’14u00 Line-dance/biljart

vr 10/03

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 1
10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len/proefles stijldansen14u00 Schilderen/kaarten en

rummikub
za 11/03
zo 12/03

ma 13/03

9u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+
10u15 Turnen
13u30 Breien
13u45 Petanque

di 14/03
10u35 Wandelvoetbal

09u00 Vorming Android tablet
09u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/infomoment
‘Prostaatkanker’ 13u30 Breien DH DRP

13u45 Praatgroep Engels
14u00 Café Café

wo 15/03 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Koffieklets

do 16/03
13u45 Pentanque 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba

14u00 Line-dance/biljart/bowlen
10u00 Yoga 

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Zitdansen 
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MAART 2017
DATUM UUR DC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR DC DE VLINDER

vr 17/03

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 1
09u30 Gebruikersgroep tablets

14u00 Bridge & gezelschapsspe-
len/stijldansen10u15 Frans gevorderden

14u00 Schilderen
za 18/03
zo 19/03

ma 20/03

09u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+
10u15 Turnen
13u30 Breien
13u45 Petanque 

di 21/03
10u35 Wandelvoetbal

08u30 Knutselen & Pasen
09u00 Praatgroep Spaans09u00 Vorming Android tablet

10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/bezoek demo- 
woning

13u30 Breien DH DRP 13u45 Praatgroep Engels
14u00 Bezoek demowoning 14u00 Bezoek demowoning

wo 22/03 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen

do 23/03
13u30 Wandelen 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba
13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Line-dance/biljart 14u00 Kaarting

vr 24/03

09u00 Frans beginners 14u00 Pingpong 09u00 Engels 1
10u15 Frans gevorderden

14u00 Stijldansen
14u00 Schilderen/kaarten en 

rummikub
za 25/03
zo 26/03

ma 27/03

09u30 Tekenen

09u00 Engels 4 55+ 09u00 Voordracht ‘wandel– en 
fietsroutes uitstippelen’

10u15 Turnen
13u30 Breien
13u45 Petanque
14u00 Bingo

di 28/03
10u35 Wandelvoetbal

09u00 Vorming Android tablet
09u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble 13u30 Breien DH DRP
13u45 Praatgroep Engels
14u00 Film ‘A Clockwork orange’

wo 29/03 14u00 Wiezen

09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Workshop ‘Natuurlijke 

cosmetica maken ‘

do 30/03 

13u45 Petanque 09u00 Spaans 5 55+ 10u00 Zumba

14u00 Line-dance/biljart
10u00 Yoga 13u30 Gezondheidsconsultatie
13u00 Gezondheidsconsultatie

14u00 Schaken/kaarten
14u00 Voordracht ‘Hulste in der tijd’

vrij 31/03
09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
09u00 Engels 1

10u15 Frans gevorderden
14u00 Stijldansen

14u00 Schilderen 
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DC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag (niet in 

schoolvakanties)/10u15/€15 
(10-beurten) 

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis 

• Pingpong: woensdag/14u/gratis

• Line-dance: donderdag/14u30/€10 
(10-beurten)

ONTSPANNING 
• Scrabble: dinsdag/14u/gratis 

• Biljart: woensdag & 
donderdag/14u/gratis 

• Kaarten & rummikub: 2de & 4de 
vrijdag/14u/gratis 

• Wiezen: woensdag/14u/gratis 
Schilderen: vrijdag/14u/gratis

• Bingo: laatste maandag/14u/€2,80 

• Breien: maandag/13u30/gratis

VORMING 
• Computerhoek: elke weekdag/

doorlopend/aanmelden aan het 
onthaal/gratis 

• Tekenen: maandag,  
van 9 jan. -27 mrt. (geen les in 
schoolvakanties)/9u30/€18 

• Frans beginner: vrijdag, deel 
1 van 13 jan. - 31 mrt. (niet in 
schoolvakanties)/9u/€27,50

• Frans gevorderd: vrijdag, deel 
1 van 13 jan. - 31 mrt. (niet in 
schoolvakanties)/€27,50

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag 13 
jan., 17 feb. & 17 mrt./9u/gratis

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag, deel 1 van 10 jan. - 28 

mrt./10u35/€25/(niet in schoolvakanties)  
deel 2 van 18 apr. - 20 jun./€25

• Turnen op muziek: woensdag (niet in 
schoolvakanties)/10u/€15 (10-beurten) 

• Yoga: donderdag, deel 1 van 12 jan. - 30 
mrt./10u/€30,50/(niet in schoolvakanties)  
deel 2 van 20 apr. - 22 jun./€27,50 

• Zitdansen: 3de donderdag/14u/€2,50

• Pingpong: vrijdag/14u/gratis

ONTSPANNING
• Breiclub: dinsdag/13u30/gratis 

• Gezelschapsspelen: 2de & 4de woensdag/14u/gratis 

• Koffieklets: 3de woensdag/14u/€2,50 

• Kaarting: 4de donderdag/14u/gratis

DC DE VLINDER

SPORT 
• Zumba: donderdag, deel 1 van 12 jan. - 30 mrt.  

(niet in schoolvakanties)/10u/€25

ONTSPANNING 
• Schaken: donderdag/14u/gratis 

• Kaarten: donderdag/14u/gratis 

• Gezelschapsspelen & kaarten: vrijdag/14u/gratis 
Volkspelen: eerste maandag/14u/€2,50

• Café Café: dinsdag 24 jan. & 14 mrt./14u/€2,50

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. 

Zie maandelijkse kalender of informeer 
aan het onthaal van de lokale  

dienstencentra.

VAST AANBOD
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ACTIVITEITENAANBOD

ACTIVITEITEN
In onze drie lokale dienstencentra kan je terecht voor 
een gevarieerd aanbod van activiteiten.  

• Informatie

• Sport en spel

• Vorming

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan voor elke activiteit inschrijven bij één van de drie 
dienstencentra:

• aan het onthaal

• via de telefoon

• via mail

Inschrijven kan voor activiteiten uit deze editie vanaf 
dinsdag 3 januari.

Inschrijven kan tot ten laatste één week voor de 
activiteit.

Betaling gebeurt onmiddellijk.

GOED OM WETEN:
• In de eerste week van januari en september kan 

je voor sommige lessenreeksen deelnemen aan 
gratis proeflessen. In de kalender vind je hiervan  
een overzicht.

• Geef bij inschrijving door indien je suikervrije taart 
wenst.

• Vraag bij lessenreeksen steeds na of er les is tijdens 
de schoolvakanties. 

• Heb je nog een plaatsje vrij in jouw auto? Geef dit 
gerust door bij inschrijving. Misschien doe je één van 
je (minder mobiele) buren een groot plezier. 

• Na het verstrijken van de deadline kan je inschrijving 
enkel kosteloos geannuleerd worden met een 
doktersbriefje. 

• Je kan voor elke activiteit een UiTPASpunt sparen aan 
het onthaal m.u.v. de taallessen i.s.m. CVO.

LEGENDE

 datum

 plaats

 uur

€  prijs

 inschrijven tegen

+ €    inschrijven en betalen tegen

T  ticketverkoop

i  verdere info
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INFORMATIE

“Verwonderingen: Leven als 
blinde vrouw”

Inge is volledig blind sinds haar 
geboorte. Ze gebruikt haar andere 
zintuigen als haar ogen. Ze brengt 
een pakkende getuigenis en geeft 
je de kans om zelf te ervaren hoe 
zij enkele dingen als blinde persoon 
aanpakt. Tussendoor brengt Inge 
wat van haar eigen poëzie.

 dinsdag 17 januari 

 DC De Vlinder

 14u – 16u

€  €2 (inclusief 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   dinsdag 10 januari 

Gezonde voeding 
Ouder worden kan samen gaan met 
hoge cholesterolwaarden, gewichts- 
problemen, diabetes,... Met een 
gezonde en gevarieerde voeding 
kan je zelf veel onder controle 
houden. Diëtiste Mieke Bourgois 
reikt tips aan hoe je deze levens- 
wijze kan integreren in ‘t dagelijks 
leven en de kans op kwaaltjes kan 
verminderen. 

 maandag 23 januari

 DH De Rijstpekker

 14u – 16u30

€  €2 (incl. 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   maandag 16 januari

Knieprothese
In oktober kon dit infomoment niet 
doorgaan wegens ziekte. Daarom 
komt Dr. Van Der Bauwhede, arts 
in AZ Groeninge & gespecialiseerd 
in knieprothesen, nu een toelich- 
ting geven op vragen als: Wat is een 
knieprothese? Wanneer wordt die 
geplaatst? Wat zijn de risico’s van 
en de realistische verwachtingen na 
een totale knieprothese? Kortom 
een leerrijk infomoment! 

 dinsdag 31 januari 

 DC De Parette 

 14u 

€  €2 (incl. 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   dinsdag 24 januari

Stress & burn-out
Iedereen ervaart wel eens ‘stress’ 
maar wat is dit precies? Hoe rea-
geer je op stress? Wat is de link met 
een burn-out? Antwoorden hierop 
helpen je inzien hoe je beter met 
stress kan omgaan. Veerkracht is 
hierbij heel belangrijk. Sylvie Steen-
haut, psychologe en opleidings- 
hoofd aan VIVES, bekijkt in groep 
hoe je de eigen veerkracht kan  
verbeteren.

 maandag 13 februari

 DH De Rijstpekker

 14u – 16u30

€  €2 (incl. 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   maandag 6 februari

Brandveiligheid
Is je woning brandveilig? Wat kan 
je doen om jezelf en je gezin tegen 
brand te beschermen? Wat moet 
je doen bij een brandalarm in een 
appartementsgebouw? Het ant-
woord op deze vragen kan jouw 
leven redden! 

De stad Harelbeke en hulpverle- 
ningszone Fluvia organiseren 
daarom een infomoment rond 
brandveiligheid. Er worden tips 
gegeven voor bewoners van een- 
gezinswoningen, en voor meerge- 
zinswoningen. 

Indien je niet aanwezig kan zijn, 
wordt dezelfde sessie gegeven in  
CC Het Spoor op donderdag 23 fe- 
bruari om 19u.

 donderdag 16 februari

 DC De Vlinder

 14u 

€  gratis

  donderdag 9 februari 
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INFORMATIE

Premies & 
tegemoetkomingen

Een overzicht bewaren van alle 
mogelijke financiële premies en 
tegemoetkomingen is niet een-
voudig. Soms loop je die mis 
door een gebrek aan informatie.  
Kathleen Ongenae, maatschappelijk 
werker bij de mutualiteit, reikt je 
de basiskennis aan zodat je weet 
op welke premies en tegemoet- 
komingen je recht hebt.

 dinsdag 21 februari

 DC De Vlinder

 14u – 16u

€  €2 (inclusief 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   dinsdag 14 februari 

Valpreventie
Wist je dat 1 op 3 ouderen minstens 
1 maal per jaar valt en ouderen 
meer kans hebben om op spoed 
te belanden door een valpartij dan 
door een verkeersongeval? Actief 
blijven en je veiligheid verhogen, is 
de boodschap. I.s.m. Logo Leieland 
geeft kinesiste Lies Victor je uitleg 
over de belangrijkste valoorzaken 
en risicofactoren van vallen. Je gaat 
naar huis met tips om valpartijen te 
voorkomen. 

 dinsdag 28 februari

 DC De Parette 

 14u 

€  €2 (incl. 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   dinsdag 21 februari

Rugproblemen
Zowel jongeren als ouderen hebben 
wel eens rugpijn. Julie Dierick, 
adjunct-afdelingshoofd kinesithe- 
rapie in A.Z. Groeninge, is werkzaam 
op de rugschool van de dienst 
‘Fysische Geneeskunde en Revali-
datie’. Zij licht kort de anatomie van 
de wervelkolom toe. Erna komen de 
oorzaken van rugpijn en de behan-
delingsopties aan bod. Je leert tot 
slot oefeningen om de rug te be- 
schermen. Een matje is vereist.  

 maandag 6 maart

 DH De Rijstpekkerl

 14u - 16u

€  €2 (incl. 1 tas koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   maandag 27 februari 

Gehoor(problemen)
Je leert hoe je gehoor werkt en wat 
een hoortest inhoudt. Hoe ziet een 
hoortoestel eruit? Is een hoortoe- 
stel nu echt zo duur? Een hoortoe- 
stel, wat nu? Audiologe Elke Vanden-
bussche bij hoorcentrum Aurilis 
licht dit duidelijk toe. Je krijgt infor-
matie over het gehoor, hoortoestel-
len en gehoorhulpmiddelen in het 
algemeen. Preventie rond lawaai- 
slechthorigheid en gehoorbe- 
scherming komt ook aan bod. 

 donderdag 9 maart

 DC De Vlinder

 14u – 16u

€  €2 (inclusief 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   donderdag 2 maart 

Prostaatkanker
Prostaatkanker zit nog in de 
taboesfeer, maar het is de meest 
voorkomende kanker bij Belgische 
mannen. De gemiddelde leeftijd bij 
de diagnose is 69 jaar.

Wat is prostaatkanker eigenlijk? 
Wat zijn de gevolgen of behande-
lingen? Kan je het voorkomen? Hoe 
op te sporen? Dr. Johan Mattelaer, 
arts-specialist in de urologie, legt dit 
uit tijdens zijn uiteenzetting. 

 dinsdag 14 maart

 DC De Parette

 14u 

€  €2 (incl. 1 koffie &  
(suikervrije) taart)

+ €   dinsdag 7 maart 

Demowoning Gezond (t)Huis
Van 8 tot 29 maart opent de 
demowoning in Harelbeke haar 
deuren met voorbeelden van onge-
zonde, onveilige en energieverslin-
dende situaties. Een gids leidt je 
rond, biedt oplossingen aan voor 
een gezonde, veilige en energie-
zuinige thuis en geeft tips rond 
levenslang wonen en valpreventie.
Individueel kan je ook de demo- 
woning bezoeken. Meer info bij 
Joke Vanderheeren via 056 73 33 80 
of via mail naar info@woonwijs.be. 

 dinsdag 21 maart 

 demowoning (Gentsestraat 51)

 14u – 15u30

€  gratis

 dinsdag 14 maart 
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Kinepolisfilm 
Kinepolis Kortrijk is momenteel 
druk bezig met de spetterende pro-
grammatie voor het voorjaar 2017. 
Je zal nog even op je filmhonger 
moeten blijven zitten want voor-
lopig kunnen wij nog geen infor-
matie bekendmaken. 

Hou daarom zeker onze flyerstand 
in het oog! Wanneer de program-
matie bekend is vind je  flyers in de 
verschillende dienstencentra. 

Bridge
In DC De Vlinder kan je bridge leren 
spelen. Het is een spel waarbij je 
al je kaartkunde en ervaring nodig 
hebt. Het bestaat uit een bied- en 
een speelronde. De lessen o.l.v. 
vrijwilliger Dirk worden zeer een-
voudig en praktijkgericht gegeven. 
De eerste les start op vrijdag 13 
januari. 

 elke eerste 3 vrijdagen/maand 

 DC De Vlinder

 14u-17u

€  gratis

 donderdag 12 januari

Volksspelen
Een goed alternatief voor een 
namiddag op je spelcomputer, zijn 
volksspelen. Je krijgt de kans om 
terug te gaan naar je kindertijd! 
Spelen zoals sjoelen, krulbollen en 
ringwerpen worden aangeboden 
tijdens een gezellige namiddag.  
Vrijwilliger Kurt zorgt ervoor dat je 
met de beste score naar huis kan 
gaan…

Doe jij ook mee? 

 1ste maandag/maand,  
m.u.v. 9 januari

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €2,80 (incl. koffie en gebak)

+ €  1 week op voorhand

Film ‘Safety First’
In januari kan je bij ons terecht voor 
een komische noot. In “Safety First 
- The Movie” krijgen bewakings- 
agenten Dirk, Smos, Luc en Ingrid 
de job van hun leven. Ze mogen de 
V.I.P. van Tomorrowland, het beste 
muziekfestival ter wereld, bewaken. 
Daar doet Luc een schokkende ont-
dekking die de hele Friendship in 
gevaar brengt. 

 dinsdag 10 januari

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €2,50 (incl. 1 koffie  
& koffiekoek)

+ €   vrijdag 6 januari

Zumba
Lesgeefster Elise kijkt ernaar uit 
om je verder mee te nemen in de 
wondere wereld van Zumba, onze 
dansen op muziek. Je kan genieten 
van een gratis proefles op donder-
dag 12 januari. Daarna kan je je 
inschrijven voor de nieuwe reeks 
die start op donderdag 19 januari.

 donderdag 12 januari – 30 
maart

 DC De Vlinder

 10u - 11u

€  €25/reeks

+ €  donderdag 12 januari

Bowlen
Tijdens wintermaanden is bowlen 
dé activiteit om je warm te houden! 
Elke 3de donderdag van de maand 
zijn er in het sportcentrum Deer-
lijk 2 banen gereserveerd voor de 
dienstencentra. Ook beginners zijn 
welkom. De ‘anciens’ leggen het je 
met veel plezier uit!

 donderdag 19 januari,  
16 februari & 16 maart. 

 Sportcentrum  
(Hoogstraat 136, Deerlijk)

 14u

€  €6 (incl. 2 spelletjes bowlen)

+ €  1 week op voorhand 
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Zitdansen
Regelmatig bewegen is gezond. Als 
de benen niet meer mee willen, 
is zitdansen een goed alternatief. 
Je beweegt en danst ritmisch op 
muziek op een stoel. Hierbij wordt 
rekening gehouden met ieders 
mogelijkheden en uithoudingsver-
mogen. Ook wordt regelmatig her-
haling voorzien. Voor deze activiteit 
kan je vervoer aanvragen.

 donderdag 19 januari,  
16 februari & 16 maart

 DH De Rijstpekker

 14u – 16u30

€  €2,50 (incl. 1 koffie,  
excl. vervoer)

+ €  1 week op voorhand

Nieuwjaarsfeest
Op het menu van het nieuw-
jaarsfeest staan wildpastei met 
rozijnentoast als voorgerecht en 
kalkoenorlof met seizoensgroentjes 
als hoofdgerecht. Een aperitief en 
dessert zullen niet mankeren. 

’s Namiddags kan je liedjes aanvra-
gen bij vrijwilliger Eric. Luidkeels 
meezingen, een dansje wagen, … 
alles kan. Er is vervoer voor niet 
mobiele 80-plussers. 

 vrijdag 20 januari

 DH De Rijstpekker

 11u30

€  €15 (excl. vervoer) 

+ €  vrijdag 13 januari

Café Café
Een dienstencentrum, dat is 
mensen ontmoeten. De eerste Café 
Cafe is achter de rug, maar smaakt 
naar meer. De vrijwilligers, Anne, 
Hilde & Christianne, bakken in jan-
uari en maart opnieuw taarten voor 
de bezoekers. Kom gerust af, ieder-
een is welkom voor een babbel. Wij 
zorgen voor achtergrondmuziek. 

 dinsdag 24 januari & 14 maart

 DC De Vlinder

 14u-16u

€  €2,50 (incl. koffie en gebak)

+ €   1 week op voorhand 

Wandelen
Voor het nieuwe wandelseizoen 
doen we een warme oproep aan 
alle wandelliefhebbers: elke vierde 
donderdag gaan we op stap voor 
een tocht van 8 à 9 km lang, op een 
rustig tempo. Ideaal om de mooiste 
wandelroutes van het land te leren 
kennen in een gezellige sfeer!

 donderdag 26 januari, 23 febru-
ari & 23 maart

  vertrek: DC De Parette

 13u30 - vertrek om 13u45

€  €1,50

 niet nodig

Verjaardagsfeest De Parette
De Parette viert zijn 18de verjaardag. 
De volgende culinaire verwennerij 
staat je te wachten: een glaasje bub-
bels, ‘bladerdeegje uit de Noord- 
zee’, ‘haantje in de rode wijn met 
kroketjes’ en speculoosbavarois.

Nadien komt dj Sweeby plaatjes 
draaien. De dansers zullen zich 
volledig kunnen uitleven. Iedereen 
welkom! 

 vrijdag 3 februari

 DC De Parette

 11u30 

€  €15

+ €  vrijdag 27 januari

Workshop fietsen herstellen
Onze professionele hersteller van 
dienst, Lieven, komt je aanleren 
hoe een band te vervangen en een 
ketting op te leggen. Het goeie voor-
nemen om vanaf nu weer wat meer 
je fiets uit de garage te halen dan 
je auto? Nu heb je alvast een reden 
meer!

 donderdag 16 februari

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €3

+ €  donderdag 9 februari
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Valentijnsfilm  
‘Achter de wolken’

Emma en Gerard komen elkaar 
na 50 jaar weer tegen en worden 
opnieuw verliefd. Ooit waren ze 
geliefden, maar zij trouwde met 
zijn beste vriend. Kan je aanknopen 
met wat je lang geleden achterliet? 
Een verhaal over een laatste liefde, 
beleefd met de intensiteit van  
de eerste.

 vrijdag 17 februari

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

€  €2,50 (incl. 1 tas koffie  
& 1 koffiekoek)

+ €  vrijdag 10 februari

Film ‘La famille Bélier’
De dove familie Bélier heeft een 
boerderij. Paula is de onmisbare 
tolk voor haar ouders en broer. Haar 
muziekleraar ontdekt haar muzikale 
gave en moedigt haar aan om te 
zingen en deel te nemen aan een 
zangwedstrijd. Zo komt ze voor een 
aartsmoeilijke keuze te staan … 

 vrijdag 17 februari

 DC De Parette

 14u 

€  €2,50 (incl. 1 tas koffie  
& 1 koffiekoek)

+ €  vrijdag 10 februari

Matinee ‘In de 14 billekens’ 
Deze productie neemt je terug mee 
naar de tijd van het in Vlaanderen 
wereldberoemde ‘De 14 Billekens’. 
Je mag je verwachten aan indruk-
wekkende instrumentale en vocale 
klanken. De sfeer en het karakter 
van deze voorstelling doet je even 
het jaar waarin we leven, vergeten 
en menige dansbeentjes kriebelen.

 zondag 26 februari

 CC Het Spoor 

 14u30

€  VVK €10/ADD €12

T  DH DRP/DCP/DCV/CC Het 
Spoor/Vrijetijdsloket

Meezingnamiddag
Je bent van harte uitgenodigd voor 
de meezingnamiddag. Onder bege-
leiding van het zingend duo ‘Canta-
bile’ zingen we samen liedjes uit de 
oude doos, geprojecteerd op groot 
scherm. Tot en met dinsdag 31 ja- 
nuari kan je jouw lievelingsliedjes 
doorgeven aan het onthaal van het 
Dorpshuis De Rijstpekker. 

 maandag 27 februari

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

€  €4 (incl. 1 tas koffie & 1 taart)

 maandag 20 februari

De Gruffalo (Meneer 
Monster) 3+

Muis wordt uitgenodigd om te eten 
bij Vos, Uil en Slang die hem willen 
opeten. Daarom antwoordt hij hen 
als list dat hij moet eten met de 
Gruffalo, een monster met oranje 
ogen, een zwarte tong en paarse 
stekels … tot Muis een echte Gruf-
falo tegenkomt ...!

 woensdag 1 maart

 CC Het Spoor 

 14u30

€  VVK €6/ADD €10

T  DH DRP/DCP/DCV 
CC Het Spoor/Vrijetijdsloket

Cursus stijldansen
Deze cursus geeft je de kans om 
over de dansvloer te schuiven 
tijdens de curbia, tango, swing, ... Je 
start vanaf 0 en dansleraar Freddy 
brengt je verschillende dansen bij. 
Je schrijft je bij voorkeur per twee 
in, maar dit hoeft niet. De eerste les 
is een gratis proefles, daarna start 
de reeks.

 vrijdag 10 maart – 16 juni 

 DC De Vlinder

 14u – 15u

€  €26/reeks

+ €  vrijdag 10 maart
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De schaar van de tsaar (het 
kwartier en corpus Ca) 6+

In het rijk van de tsaar wordt het 
oude regime overboord gegooid. 
Leve de omwenteling! Maar dan 
blijkt de revolutie toch niet zo 
eenvoudig te zijn. Geïnspireerd op 
verhalen over vreemde regimes, 
nieuwe samenlevingsvormen en 
absurde feiten als opblaasbare 
tanks, baardbelastingen en te korte 
zwembaden.

 woensdag 15 maart

 CC Het Spoor 

 14u30

€  VVK €6/ADD €10

T  DH DRP/DCP/DCV 
CC Het Spoor/Vrijetijdsloket

Film ‘A Clockwork Orange’
In maart mag je gezellig plaatsne-
men voor deze klassieker van Stan-
ley Kubric. Alex is een jong boefje 
met weinig normbesef, maar met 
een passie voor muziek. Hij en zijn 
vrienden leven volgens hun wetten: 
ze stelen, zingen, verkrachten, … tot 
Alex’s arrestatie. Zijn leven komt op 
zijn kop te staan.

 dinsdag 28 maart 

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €2,50 (incl. 1 koffie & koffie-
koek)

+ €   dinsdag 21 maart 

Filmnamiddag ‘Assepoester’
Tijdens de paasvakantie kan je dan 
weer kiezen voor een familiefilm. 
Assepoester, gebaseerd op het 
mooiste sprookje ter wereld, boeit 
al jaren. Dit betoverende verhaal 
met prachtige muziek, spectaculaire 
animaties en onvergetelijke perso- 
nages is een pareltje voor jong en 
iets ouder. 

 4 april

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €2,50 (incl. 1 koffie & koffie-
koek)

+ €   dinsdag 28 maart
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Voordracht Vrijwilligerswerk
Zinvol, deugddoend en divers. Zo 
typeren vrijwilligers het vrijwil-
ligerswerk van ons OCMW. Ben je 
sociaal en wil je je voor anderen 
inzetten? Wil je graag meer weten 
over de mogelijkheden aan vrijwil-
ligerswerk en het kader waarin je dit 
kan doen? De vrijwilligerscoördina-
tor beantwoordt graag je vragen.

 maandag 23 januari  

  DC De Vlinder

 14u – 16u

€  gratis

 maandag 16 januari

Initiatie Windows 10
Heb je moeite met Windows 10? 
In een 4-delige lessenreeks leer 
je hiermee werken, in een kleine 
groep. Computerbasiskennis is 
vereist. De lessen vinden plaats op 
vrijdagvoormiddag o.l.v. vrijwilliger 
Willy. Je plaatst je op de wachtlijst. 
Bij voldoende inschrijvingen, word 
je gecontacteerd voor concrete 
data.

 vrijdag 

  DC De Parette

 9u - 12u

€  €10/reeks

 aan het onthaal 

Kunst in de kijker
José Desmet zijn expositie neemt 
je mee in de tijd. Oude bouten, 
restjes elektriciteitsdraad, verloren 
vijzen, verroeste fietskettingen,… 
zijn herwerkt in stevige 3D-werken. 
Het pronkstuk is een hand- 
gemaakt schaalmodel van een oude 
stoomtrein, een jarenlang werk, te 
zien aan de finesse en nauwkeurig-
heid waarmee alles afgewerkt is.

 eind december – februari

 DC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 niet nodig

Computerlessen voor 
starters 

In een 6-delige reeks leer je, in 
een kleine groep van 4 personen, 
“surfen” op internet. Je leer infor-
matie opzoeken, een reis boeken, 
wegbeschrijvingen maken, mailen, 
foto’s op de computer opslaan,… 
Er wordt met een wachtlijst  
gewerkt om opnieuw te starten, bij 
voldoende interesse. 

 maandag 9 januari   
- 13 februari 

 DC De Vlinder

 9u - 11u30

€  €25/reeks 

+ €  dinsdag 3 januari

Creaclub 
In januari maak je valentijnskaartjes, 
veel romantischer dan een droge 
mail. Heb je een leuk cadeautje? 
Vrijwilligers, Nadia en Greta, helpen 
je het origineel te verpakken. 

In maart kan je met je kleinkinderen 
eieren versieren als paasdecoratie.

De leuke sfeer en aangename bab-
bels krijg je erbij. 

 woensdag 11 januari & 1 maart

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €1,50 (incl.  materiaal) 

+ €  1 week  op voorhand

Windows 10
Windows 10 is een combinatie van 
Windows 7 en 8 én van de com-
puter- en tabletwereld. Een hele 
aanpassing. In deze 3-delige reeks 
wordt Windows 10 uitgelegd en in- 
geoefend. Je brengt je eigen laptop 
mee, dan bekijk je samen met de 
lesgever alle instellingen. 

 vrijdag 13 januari – 27  januari

 DC De Vlinder

 9u - 12u

€  €30/reeks 

+ €  vrijdag 6 januari
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De goedkoopste 
energiefactuur

Zoveel energieleveranciers maken 
het ons niet gemakkelijk. In deze 
workshop wordt zowel elektriciteit 
als gas bekeken, de verschillende 
mogelijke contracten per leveran-
cier en andere interessante weet-
jes. Je kan zelf de V-test van de 
VREG doen om de goedkoopste le- 
verancier te vinden. Breng hiervoor 
je laatste energieafrekeningen mee. 

 dinsdag 17 januari 

 DC De Parette 

 14u 

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €  dinsdag 10 januari

Valentijn knutselen
Om de Valentijn sfeer in huis te 
halen, kan je o.l.v. Katrien Verhulst 
knutselen met ballon (in hartvorm) 
en wol. Je brengt zelf (rode) wol 
mee. Katrien zorgt voor de rest, dat 
de dag zelf bij haar af te rekenen is.

 dinsdag 24 januari

 DH De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  gratis (excl. materiaal +/- €5)

 dinsdag 17 januari

Tenen Lezen
Chris Smet weet alles over tenen. 
Door de voetenstand en vorm te 
interpreteren, kan je je karakter 
en gedrag analyseren. De vorm is 
aangeboren, de stand wordt gro-
tendeels bepaald door externe 
prikkels.

Het wordt zeker een namiddag 
vol ‘enterteenment’. Graag voeten 
vooraf wassen en een doekje mee-
brengen. 

 dinsdag 7 februari

 DC De Parette

 14u 

€  €5 (incl. 1 koffie)

+ €  dinsdag 31 januari

Creaclub: bloemschikken
Vrijwilligers Nadia en Greta voor-
zien in februari een “specialleke” 
voor de creaclub. Een profes-
sionele bloemiste van tuincentrum 
De Molen begeleidt je om met de 
eerste bloembollen en snijbloemen 
van het jaar een prachtig bloemstuk 
te maken. Voorzie een goed mes, al 
het andere materiaal is aanwezig.

 woensdag 8 februari

 DC De Vlinder

 14u - 16u

€  €40 (incl.  materiaal) 

+ €  woensdag 1 februari

Computerlessenreeks 
internet

In een 4-delige reeks leer je, in een 
kleine groep van 4 personen, de 
basisbeginselen van werken met 
internet onder leiding van vrijwil-
liger Jean-Pierre. Indien de reeks 
volzet is, kan je je steeds inschrij- 
ven op de wachtlijst. Bij voldoende 
inschrijvingen, word je gecontac- 
teerd voor concrete afspraken. 

 op donderdag 

 DC De Parette

 9u – 11u

€  €10/reeks

Kookworkshop met 
wintergroenten

Bij aanvang bespreekt diëtiste 
Mieke Bourgois hoe je zowel ge- 
kende als vergeten groenten kan 
verwerken in bereidingen. Daarna 
maak je in groep bloemkoolroom-
soep met gerookte forel en mous-
saka als hoofdgerecht klaar. Nadien 
is het proeven geblazen. 

 maandag 20 februari

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

€  €10 (incl. igrediënten) 

+ €  maandag 13 februari
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Leren werken met een 
Android tablet/smartphone 

In 5 lessen i.s.m. CVO VIVO door-
loop je je allereerste stappen met 
het toestel: je leert websites opzoe- 
ken, je agenda beheren, mailen, 
… en je verwerft de nodige ‘knop-
penkennis’. Basiskennis tablet/
smartphone en basiskennis inter-
net/e-mail mogen, maar zijn niet 
vereist. Een eigen Android toestel 
is wel nodig. 

 dinsdag 21 februari – 28 maart 
(m.u.v schoolvakanties)

 DH De Rijstpekker

 9u-12u

€  €45/reeks

+ €   dinsdag 14 februari

Knutselen & Pasen
Pasen zit er aan te komen, het 
moment van kuikens is aangebro-
ken. O.l.v. Katrien Verhulst maak je 
fleurige kippen in papiermaché in  
twee lessen. Inkom is gratis. Katrien 
zorgt voor het materiaal, dat de dag 
zelf bij haar af te rekenen is.  

 dinsdag 21 februari & 21 maart 

 DH De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  gratis (excl. materiaal)

 dinsdag 14 februari

De opmars van de computer 
in de 20e eeuw

In 1950 voerden bedrijven de 
automatisering in. Vanaf 1970 
kwamen de vierde generatie com-
puters op. In 1980 ontdekten ook 
particulieren de computer en 
hadden bedrijven netwerken van 
een centrale computer met meer-
dere pc’s. Later werd het internet 
geboren. Vrijwilliger Luc brengt je 
dit boeiende verhaal.

 maandag 27 februari  

 DC De Vlinder

 14u – 16u

€  €2,50 (incl. koffie)

+ €  maandag 20 februari
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Kunst In de kijker
Tania en Marleen’s creativiteit is 
een familietrek. Tania begon met 
tekenen, later met (experimen- 
tele) schilderkunst. Haar inspiratie-
bron is de wereld. Marleen volgde 
een workshop papier maché. Haar 
werkjes zijn vrouwen met een 
maatje meer, vrouwen met zachte 
vormen. Sinds kort verkent ze de 
dierenwereld.

 eind maart – april

 DC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 niet nodig

Fiets- en wandeltochten 
uitstippelen 

Maart: terug tijd om een fiets- en 
wandeltocht te plannen. Tijdens 
deze workshop leren we dat een 
computer/tablet een handig hulp-
middel is om je tocht uit te stippelen. 
De theorie zetten we onmiddellijk 
om in de praktijk met een fietstocht 
naar DH De Rijstpekker waar we 
onze dorst kunnen lessen.

 dinsdag 27 maart 

 DC De Vlinder

 9u - 12u & 13u30 - 16u

€  €15 (incl. workshop, dagmenu 
in DCV & gewone consumptie in 
DH DRP)

€  €6 (enkel workshop)

+ €  dinsdag 20 maart

Natuurlijke cosmetica leren 
maken

Cosmetica is duur, veroorzaakt 
soms huidirritaties en bevat chemi- 
sche bewaarmiddelen. O.l.v. Annick, 
herboriste & aromatherapeute in 
bijberoep, ga je natuurlijke cosme- 
tica maken. Na een korte theore-
tische inleiding plantkunde, maak 
je zelf je eigen shampoo en douche-
gel! Breng 2 flessen van 50 ml mee.   

 woensdag 29 maart 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u – 16u

€  €7 (incl. 1 flesje shampoo en 
douchegel)

+ €  woensdag 15 maart 

Hulste in der tijd 
Erfgoedkring De Roede van Harel-
beke weet alles over vroeger. 
A.d.h.v. foto’s passeert het Hulste 
van vroeger de revue. Heb je ook 
foto’s? Breng ze vooraf binnen, wij 
scannen ze dan in. Je mag ze ook 
van een woordje uitleg voorzien. 

80-plussers kunnen bij inschrijving 
vervoer aanvragen. 

 donderdag 30 maart

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u 

€  €2,50 (incl. 1 tas koffie & taart, 
excl. vervoer)

+ €  donderdag 23 maart

Bezoek aan het hobbysalon
Creatieve zielen kunnen het 9de 
hobbysalon in Kortrijk bezoeken 
onder leiding van vrijwilligers Nadia 
en Greta. Ruim 150 (inter)nationale 
exposanten presenteren alle crea- 
tieve trends onder één dak. Er zijn 
ruim 50 workshops, waar je zelf aan 
de slag kan gaan. Je ontvangt een 
geschenkenpakket bij aankomst. 

 vrijdag 3 maart

 vertrek DC De Vlinder

 13u – 17u (vermoedelijke terug-
keer)

€  €8 (excl. vervoer)

+ €  vrijdag 24 februari

Bedrogen door je ogen!
Eerst zien en dan geloven ... Neen, 
ogen zijn onbetrouwbaar! Soms 
zien ze zaken die er niet zijn. Wat 
er dan wel is, zien ze niet. Misschien 
willen ze je wel soms foppen samen 
met je hersenen. Deze voordracht 
toont dat bedrogen worden, soms 
plezant is.

 dinsdag 7 maart

 DC De Parette 

 14u 

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €  dinsdag 28 februari
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ACTIVITEITENAANBOD

UITPAS ZUIDWEST…  
KOM JE HUIS UIT…
Met deze spaar- en voordeelkaart spaar je punten telkens je deelneemt aan 
een vrijetijdsactiviteit (concert, theater, workshop, zwembeurt, …) georgani-
seerd door lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen.  De verzamelde punten 
kan je vervolgens omruilen tegen voordelen.  Bij de lokale dienstencentra zijn 
dit bijvoorbeeld:

- 5 punten = gratis drankje

- 10 punten = gratis film of infomoment

- 15 punten = gratis verwenbord of gratis dagmenu voor de 2de persoon

Deze voordelen zijn van tijdelijke aard en worden op regelmatige basis 
hernieuwd.  Ook de vrijetijdsdiensten van andere gemeenten bieden tal 
van omruilvoordelen (www.uitinzuidwest.be).

De uitpas kost €3, staat op naam en is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je 
kan ermee terecht in de volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deer-
lijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en 
Zwevegem.  Je kan er ook mee terecht in andere gemeenten buiten de regio: 
Gent, Oostende, Brussel, Aalst, …

De uitpas is er ook voor mensen met een laag inkomen.  Je ontvangt een 
uitpas voor €1 en kan genieten van 80% korting bij deelname aan 
uitpas-activiteiten.  Meer info kan je hierover krijgen aan het 
onthaal van DC De Parette.

Een uitpas kan je kopen (met identiteitskaart mee) bij de 
volgende verkooppunten in Harelbeke:

- DC De Parette, Paretteplein 19

-  DH De Rijstpekker, Kasteelstraat 13, Hulste

-  DC De Vlinder, Kollegeplein 5

-  BIB Harelbeke, Eilandstraat 2

-  Vrijetijdsloket en CC Het Spoor, Eilandstraat 6

-  Sportdienst, Stasegemsesteenweg 21

-  Jeugddienst, Twee-Bruggenstraat 30
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QU
IZQUIZ 

KEN UW STAD – PETER BENOIT
In  welk jaar werd Peter Benoit 
geboren?

 T 1834
 V  1843

Waar volgde hij zijn eerste 
orgellessen?

 M Kortrijk
 E  Desselgem

Met welke componist kwam hij tijdens 
zijn studie in Parijs in contact?

 U  Jacques Offenbach
 R  Frederic Chopin

Met wie huwde hij in 1863?

 L  Flore Wantzel
 O  Constanse Teichmann

Waar werd hij in 1868 directeur van de 
muziekschool?

 A  Gent
 S  Antwerpen

Welk beroemd oratorium schreef hij in 
1869? 

 P  De Leie
 L  De Schelde

Voor welke gelegenheid schreef hij het 
bekende Stella Matutina?

 E  Ziekte van tante
 K  Ziekte van moeder

Opgave: Vorm met de letters, die bij de juiste ant-
woorden horen, een zevenletterwoord. 

De juiste antwoorden van de vorige quiz waren B- M - 
D - E - E - R – O, het te zoeken woord was BEROEMD.

Proficiat aan Declercq Marie-Paule , die 2 drankbon-
netjes mag ophalen aan het onthaal van een dien-
stencentrum naar keuze.

In te dienen bij 1 van de 
centrumleiders tegen  
vrijdag 10 maart.

Naam :

Oplossing quiz:

TRAIN JE BREIN
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Naam :

Oplossing zweeds raadsel n°55:

TRAIN JE BREIN

PRATENDE 
VOGEL

GEZICHT

LOVEN

ECHTBREUK

PLAATS IN 
BELGIE

NOBEL

DOPING

LAST

GEBAK

DUW

LOFLIED

GERECHT

WOORD

UITROEP

GRIEZELEN

ZEER KWAAD

SOORT 
ONDERWIJS

MODERNE 
MUZIKANT

DEEL VAN 
SCHOTSE 
NAMEN

VOOR IEDER 
ANDER

HEEL KORT 
GELEDEN

KAPITAAL- 
OPBRENGST

IN EEN 
GESLOTEN 

PAN GAREN

EEN ZEKERE

KEEL

BOEREN-
PLAATS

TIJDVAK

TELWOORD

PERSOONLIJK 
VOORNAAM- 

WOORD

OPGAVE NR. 55 ZWEEDS RAADSEL 
Puzzel de gekleurde vakjes tot een woord, van toepassing op deze editie én op de tijd van het jaar. De oplossing breng 
je binnen in één van de dienstencentra of mail je naar een centrumleider tegen vrijdag 10 maart. De mailadressen vind 
je op de achterkaft van deze Parettegazette.

Oplossing kruiswoordraadsel n° 54

De zetduivel speelde ons alweer parten, vandaar rekenden we zowel 
drijfzand als drijfzaud goed.

Proficiat aan Herman Desmet, die 2 drankbonnetjes mag ophalen 
aan het onthaal van een dienstencentrum naar keuze! Het opgeloste 
kruiswoordraadsel vind je hiernaast. 

44



Elfde Julistraat 105 - 8530 Harelbeke
056 72 37 74

-  S A L O N S  -  S L A A P C O M F O RT  -  PA R K E T  - 
-  L A M I N A AT  -  I N B O U W K A S T E N  -

V E RT H E
I N T E R I E U R S

Gentsestraat 46  I  8530 Harelbeke  I  T : +32(056) 72 94 75 
www.verthe-interieurs.be

Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u & 14u tot 18u30 
Zaterdag tot 18u - Gesloten op zon- en feestdagen.

Gentsestraat 46  I  8530 Harelbeke  I  T : +32(056) 72 94 75 
www.verthe-interieurs.be

Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u & 14u tot 18u30 
Zaterdag tot 18u - Gesloten op zon- en feestdagen.

THUISVERPLEGING

PIA OSTYN : 0478 64 92 67
HEIDE DELEPLANQUE : 0478 38 12 66

SUZANNE VANRYCKEGHEM : 0479 37 43 43

Tel. 051 250 251
Fax 051 778 798
www. ascubel.be
BE  0411.906.045

Professionele onderhoudsproducten
Advies, opleiding en begeleiding
Poetsmaterialen en -machines
HACCP bedrijfshygiëne
Hygiënepapierwaren

Pittemstraat 93
B-8760 Meulebeke

NIEUW !!!
Bezoek nu ook onze webshop, 
een deel van ons gamma is  
online te bestellen !!!   
www.ascubel.be

PARETTEGAZETTE JANUARI 2016   I    45



TE HUUR
Vakantiewoningen

Lac de Serre Ponçon
Alpes de Haute Provence

info op www.duchato.be

Duyck Tom
056 72 74 57  -  0475 80 34 94

M. DEWEER & Zn
SANITAIRE INRICHTINGEN

Schragenstraat 41
8540 Deerlijk

www.deweer.be

tel. 056 77 71 98
fax 056 77 79 19

sanitair@deweer.be

WENST U OOK  
TE ADVERTEREN?

Contacteer ons:
056 735 190

 deparette@ocmwharelbeke.be
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WM Supplies

OCMW HARELBEKE

COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Callewaert Jean-Pierre 

Callewier Marcel 

Decavele Joris 

Dejaegere Jan 

Demeulemeester Willy 

Phyfferoen Eric 

Verbeke Werner 

Verhenne Willy 

Bakelant Lieze 

Derez Mieke 

D’haene Ine 

Devies Celine 

Ameloot Jacinta

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Labeeuw Mario 

Foto cover i .s .m. Diafo Harelbeke   I     Campagnebeeld:  Klaas Verdru

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

19e JAARGANG  -  NR 106

V.U. OCMW HARELBEKE 
PARETTEPLEIN 19 
8530 HARELBEKE

Deze Parettegazette wijdt je in de wondere 

wereld van de dienstencentra in. Je vindt 

er een gedetailleerd overzicht van hun 

activiteiten en dienstverlening. Het ver-

schijnt elke drie maanden en het lidgeld 

bedraagt jaarlijks €5. Inschrijven kan aan 

het onthaal van elk dienstencentrum. Een 

gratis, digitale versie vind je steeds terug op  

www.ocmwharelbeke.be. 

OCMW HARELBEKE



w w w. o c m w h a r e l b e k e . b e

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 

onthaal@ocmwharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u-12u30 en 13u-17u 

vrij: 8u-12u30 en 13u-16u

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70

Openingsuren onthaal: 
ma-vrij: 8u30-12u en 14u-17u

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-vrij: 8u30-12u30 en 13u15-17u

DE PARETTEGAZETTE


