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WELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA

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

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

In de LDC’s kan je informatie 
 inwinnen rond thuiszorgonder-
steuning en word je verder geholpen 
met je vragen.  

Ieder LDC 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 LDC’s van het OCMW Harelbeke, LDC De Parette, DH De Rijstpekker en LDC De Vlinder, spelen in op de huidige re- 
aliteit van actief ouder worden en op het gekende vergrijzingsfenomeen. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen 
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 LDC’s organiseren dus een uitgebreid aanbod 
aan informatie, sport & spel en vorming. Tenslotte kan je er terecht voor allerlei vormen van thuiszorgondersteuning 
om langer thuis te kunnen blijven wonen.

In de LDC’s kan je op weekdagen een 
warme en gezonde maaltijd eten. 

De cafetaria van de LDC’s is een 
ontmoetingsplaats waar je de krant 
kan lezen, een babbeltje kan slaan 
met andere mensen of gewoon iets 
kan 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 lezer

Tegenwoordig zijn computervaardigheden in 
het dagelijkse leven onmisbaar. Als compu- 
terleek is het moeilijk je weg te vinden in deze 
wereld. Daarom organiseren de lokale dien-
stencentra cursussen die je stapsgewijs digi-
tale wijsheid bijbrengen. Ontdek, in de rubriek 
vorming, welke lessenreeksen jou aanspreken. 

Op vlak van communicatie, staan wij ook niet stil. Zo ontvang je 8 maal per jaar de digitale nieuwsbrief met een aantal 
activiteiten in de kijker, sfeerbeelden en enkele wist-je-datjes. Wie nog geen digitale brief kreeg maar die wenst, kan 
een e-mail sturen naar nieuwsbrief.ldc@ocmwharelbeke.be 

Lees je liever de papieren Parettegazette? Geen nood, voor jou ligt het tweede exemplaar van de vernieuwde editie. 

Veel leesgenot!

Mieke, Dagmar, Lieze, Céline en Ine 
Centrumleiders LDC De Vlinder, DH De Rijstpekker, LDC De Parette 
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HARELBEKE DIGITAAL
Voor het eerst na de digitale week in oktober 2016, 
gaan in LDC De Vlinder computerlessen door. Christine 
Deraedt en haar 3 cursisten ‘computer voor beginners’ 
vertellen honderduit over hoe het hen vergaat. In het 
leslokaal staan 4 laptops, die eigendom zijn van vzw BIK 
uit Kuurne, de werkgever van Christine. Rudy, Dirk en 
Giselle willen tijdig een reis boeken, zodat ze een vroeg-
boekkorting kunnen krijgen. Ze zetten hun laptop even 
in stand-by om ons te vertellen hoe ze in LDC De Vlinder 
zijn terechtgekomen.

Giselle vernam, via het hblad, dat er een cursus voor 
beginners werd georganiseerd. Ze contacteerde het 
onthaal en schreef zich in omdat ze graag wil bijblijven 
omtrent computernieuwtjes over haar familie. Rudy, op 
zijn beurt, vernam via centrumleider Mieke dat deze 
cursus van start zou gaan. Hij was razend enthousiast om 
deel te nemen. Dirk tenslotte, die net om de hoek woont, 
vond een flyer in de bus en besloot zich in te schrijven.

Alle drie willen ze niet alleen hun kennis opfrissen maar 
ook veel bijleren. De (klein)kinderen zijn hun belang- 
rijkste drijfveer om een bredere kennis op te doen van 
de digitale wereld. Ze willen met hen kunnen mailen en 
chatten. Lesgeefster Christine citeert een cursiste uit een 
lessenreeks die eerder plaatsvond in LDC De Parette: “In 
de cursus heb ik leren mailen met mijn zoon die stage 
loopt in Japan, op deze manier hoef ik geen rekening 
meer te houden met het tijdsverschil om contact met 
hem op te nemen…” Dit is slechts één van de vele mooie 
verhalen waarbij computerlessen het verschil kunnen 
maken.

OCMW Harelbeke ging een samenwerkingsovereen-
komst aan met vzw BIK. Hierdoor kwam Christine te- 
recht bij de LDC’s. Ze ging van start met een basiscursus 
in LDC De Parette, nadien startte ze een cursus in DH De 
Rijstpekker en sinds januari kan je haar lessen bijwonen 
in LDC De Vlinder. 

Christine vertelt dat naast het bijbrengen van de leerstof, 
ook het sociale aspect een belangrijk onderdeel is van 
haar job. Dirk, Giselle en Rudy kunnen dit alleen maar 
bevestigen. 

Tijdens de soeppauze vertelt Christine verder: “Ik werk 
met verschillende doelgroepen: allochtone mensen en 
ook senioren want in de huidige, digitale wereld wordt 
vaak aan hen voorbij gegaan. En het is net leuk om een 
cursus te volgen wanneer bijv. je familie in het buitenland 
verblijft of als een (klein)kind op buitenlandse stage gaat 
of wanneer je de Nederlandse taal verder wilt leren.” 
Mensen die extra hulp kunnen gebruiken in haar cursus-
sen, verwijst Christine maar al te graag door. Ze kreeg 
hiervoor al enige appreciatie. Het gebeurde weleens 
dat een cursist zijn diploma naar haar doorstuurde, als 
bedanking voor de goede doorverwijzing.  

En hebben Christine of de cursisten nog tips?

Rudy vertelt al grappend dat hij vroeger dacht dat er enkel 
een pluim in de computer zat (beginscherm n.v.d.r.), maar 
hij beseft dat er eigenlijk een hele kip in zit.  

Christine raadt iedereen aan om alles goed te lezen op het 
scherm, in stapjes te werken en vooral veel te oefenen.  

Deze cursisten (maar ook de vele andere cursisten die 
deelnemen aan een lessenreeks in de andere LDC’s) 
hebben alvast plannen om verder digitaal te gaan in de 
toekomst: foto’s bewerken, een cursus voor gevorderden, 
nieuwsbrieven lezen,… 

We nemen alleszins hun tips mee bij de verdere uitbouw 
van de digitale programmatie van de LDC’s in Harelbeke!

Mieke Derez

IN DE KIJKER
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IN DE KIJKER

WACHTLIJSTEN DIGITALE 
CURSUSSEN LDC’S
De LDC’s  leggen wachtlijsten aan voor 

onderstaande cursussen.  

Bij voldoende inschrijvingen word je 

gecontacteerd voor concrete data.

COMPUTER VOOR BEGINNERS 

 maandag

 LDC De Vlinder

 9u

€  €25 (6-delige reeks)

LEREN WERKEN MET INTERNET

 donderdag 

 LDC De Parette

 9u – 11u

€  €10 (4-delige reeks)

WINDOWS 10

 vrijdag

 LDC De Vlinder

 9u

€  €30 (3-delige reeks)

INITIATIE WINDOWS 10

 vrijdag 

 LDC De Parette

 9u - 12u

€  €10 (4-delige reeks)

 aan het onthaal

DIGITALE CURSUSSEN  
LDC’S

GEBRUIKERSGROEP TABLETS

 vrijdag 21 april, 2 en 30 juni

 LDC De Parette

 9u30

€  gratis

 een week op voorhand

GEBRUIKERSGROEP ANDROID 
SMARTPHONE

 dinsdagen 26 april, 24 mei en 21 juni    

 LDC De Vlinder

 9u

€  gratis 

 1 week op voorhand

LESSENREEKS IPAD – IPHONE

 maandag 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei 

 LDC De Vlinder

 13u30 - 16u30

€  €45 (5-delige reeks)

+ €    maandag 17 april
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ZES GOUDEN TIPS OM 
DIABETES TE VOORKOMEN
Diabetes is een ernstige chronische aandoening. Als 
diabetes niet tijdig ontdekt wordt, is het erg schadelijk 
voor de gezondheid. Zo heeft iemand met diabetes een 
hoger risico op hart- en vaatlijden. Gelukkig kunnen veel 
problemen voorkomen worden door de ziekte  op tijd te 
ontdekken en goed te behandelen.

1. Beweeg voldoende en beperk de tijd die je zit.

Het inbouwen van matig intensieve lichaamsbeweging in 
het dagelijkse leefpatroon zorgt voor gezondheidsvoor-
delen en een duidelijke daling van het diabetesrisico. 
Probeer dagelijks minimum 30 minuten (bijv. 3 x 10’) 
aan een matige intensiteit te bewegen. Je kan op een 
eenvoudige manier voldoende lichaamsbeweging inbou-
wen in je dagelijkse bezigheden: neem de trap in plaats 
van de lift, parkeer de auto iets verder, ga te voet om 
boodschappen …

2. Eet elke dag gezond.

Eet steeds een gevarieerde maaltijd met mate, volgens 
de principes van de actieve voedingsdriehoek.

3. Vermijd overgewicht. 

Een gezond lichaamsgewicht is zeer belangrijk voor het 
vermijden en/of uitstellen van type 2 diabetes. Een daling 
van 5% van je lichaamsgewicht zorgt bij overgewicht voor 
een vermindering van je risico op diabetes met 30%. 

4. Stop met roken. 

Actief en passief roken kunnen het risico op diabetes met 
de helft verhogen. Stoppen met roken is dus belangrijk 
om type 2 diabetes te vermijden en/of uit te stellen. 

5. Slaap voldoende. 

Een verstoorde nachtrust heeft een ongunstig effect op 
het vermogen van het lichaam om het bloedsuikerniveau 
te regelen. Te weinig slapen (minder dan 6 uur) verhoogt 
de kans op diabetes type 2. Drie dagen te weinig slapen 

is al voldoende om de gevoeligheid voor insuline langere 
tijd omlaag te brengen.

6. Vermijd onnodige stress. 

Bij stress komen er extra hormonen in je lichaam. De 
chronische verhoging van stresshormonen zorgt er waar-
schijnlijk voor dat het lichaam minder goed reageert op 
insuline. Mensen met veel stress kunnen vatbaarder 
zijn voor diabetes. Dat gebeurt niet bij iedereen, maar 
mogelijk wel bij mensen die er al aanleg voor hebben. 

Bron : www.gezondheid.be

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
Maandag 3 april, 8 mei & 12 juni 
13u30 -14u30

LDC DE PARETTE
Maandag 24 april, 29 mei & 26 juni 
14u30 - 16u301u

DH DE RIJSTPEKKER
Vrijdag 28 april, donderdag 18 mei & vrijdag 16 juni 
13u - 14u

INFOMOMENT ‘DIABETES EN VOEDING’

 dinsdag 25 april 

  LDC De Parette 

 14u

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

+ €  dinsdag 18 april
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VRIJWILLIGERSHOEKJE

BEDANKT VRIJWILLIGER!
Op maandag 13 maart vierden we het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Op deze 
dag stonden alle vrijwilligers in de bloemetjes. Ook dit jaar was er een tal- 
rijke opkomst. We kunnen tot op vandaag rekenen op 301 vrijwilligers bij het 
OCMW van Harelbeke. 

Een buurt is geen buurt zonder vrijwilligers. Jullie proberen andere mensen 
te bereiken, hen bij activiteiten te betrekken zodat de lokale gemeenschap 
gewoon een betere en gezelligere plek wordt om in te leven. We moeten 
jullie allemaal dankbaar zijn. Omdat jullie bereid zijn tijd en energie te inves-
teren in anderen, met de rotsvaste overtuiging dat het geen verspilde tijd 
is. Integendeel. Vrijwilligers versterken de buurt, maken ze mooier, warmer, 
toegankelijker, kleurrijker, vriendelijker en schattiger.Vrijwilliger, jij geeft kleur 
aan onze werking. 

Bedankt voor al wat je voor ons doet! 

Sandra Snick

OPENINGSUREN VRIJWILLIGERSLOKET:
LDC De Parette: maandag, woensdag  
& vrijdag

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u30

 056 73 53 90 

 vrijwilligerswerk@ocmwharelbeke.be 

RECHTZETTING VORIGE EDITIE
In het vrijwilligershoekje in de vorige Paret-

tegazette was een foutje geslopen bij de 

namen van de leden van de stuurgroep  

vrijwilligerswerk. Niet Anne-Marie Van-

tieghem, maar Jenny Meesseman zetelt ook 

vanuit WZC Ceder a/d Leie in de stuurgroep. 

En niet Yves Peers maar Geert Evens vanuit 

de sociale dienst.

VRIJWILLIGE 
WEGKAPITEINS 
GEZOCHT
Het fietsjaar in LDC De Parette en LDC De Vlinder gaat 
opnieuw van start (zie rubriek ‘Sport & Spel’). Beide LDC’s 
hebben een mooi programma om de eerste fietsmaanden 
goed in te zetten. Wegkapiteins zijn hierbij onontbeerlijk. 
Daarom doen de LDC’s een warme oproep voor nieuwe 
wegkapiteins. 

− Hou je van fietsen? 

− Stippel je graag routes uit? 

− Heb je het nodige verantwoordelijkheidsgevoel om een 
groep te begeleiden tijdens een fietstocht? 

Aarzel dan niet en spreek dan zeker één van de wegkapiteins 
of centrumleiders aan of maak een afspraak met de 
vrijwilligerscoördinator. 
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AAN HUIS  
BIJ… 
“Welgekomen”, zei Hubert tot ons met vriendelijke stem, 
“maar pas, op de trap is nogal steil!” Even dachten we 
een interview in een slaapkamer? We kwamen evenwel 
terecht bij een gezellige koffietafel in een keukenruimte, 
met vergezicht op de tuin en de achterliggende lande- 
rijen in Hulste.

Meteen was de toon gezet van wat we zouden te horen 
krijgen: hoogten, laagten en vergezichten.

Hubert is geboren in Lendelede in het jaar 1947. Hij groei- 
de er op in het gezin van vader vlaswerker Gerard en 
huismoeder Elodie Debels. Van de drie kinderen was hij 
de jongste na broer Joseph en zuster Marie-Antoinette. 

De acht jaren van het lager onderwijs volgde hij in 
de plaatselijke gemeenteschool. Voor de lessen van 
het zevende en het achtste jaar moest hij de trappen 
omhoog: naar de “hoge school”. Een stille wenk naar 
de universiteit voor later? Nee, als veertienjarige ging 
Hubert al werken in de meubelzaak ‘Rousseau’ te Izegem. 
Iedere morgen stormde hij met de fiets naar zijn werk. 
Zijn makkers moesten algauw ervaren dat Hubert over 
een stel snelle beentjes beschikte. Zelfs de brommers 
slaagden er niet in hem los te rijden. ”Hubert, jij moet 
coureur worden,” moest hij dikwijls van zijn vrienden 
horen. Maar daar had vader Gerard geen oren naar. Het 
vooruitzicht met een zoon-renner was hem vreemd. 
Toch nam Hubert een rebelse beslissing. Hij kocht in 
het geheim een rennersfiets om deel te nemen aan een 
wedstrijd voor onderbeginnelingen in Lendelede. Was de 
eerste stap naar een zegenrijke carrière gezet?

Eerst moest hij nog zijn militaire dienst doen. Hij meldde 
zich aan met zijn linkerarm in het gips ten gevolge van 
een val in een koers in Beernem. In het militair hospitaal 
in Antwerpen werd hij door een panel van militaire dok-
ters ongeschikt verklaard, maar hij kreeg er te horen dat 
ze hem waardeerden voor zijn ‘voorbeeldige liefde voor 
zijn vaderland’.

Terug thuis en na zijn herstel, trad hij toe tot het legioen 
van de profrenners. Daar moest hij gauw ervaren dat 
het een milieu was van meer laagten dan hoogten. De 
heersende regel was daar dat je als jonge renner altijd in 
dienst reed van een kopman. Als beloning daarvoor kreeg 
hij van zijn wielerploeg Flandria de eerste keer “nen boai, 
een broek en een velo”. In het tweede jaar verdiende hij 
reeds 6000 frank per maand. Het derde jaar reed hij bij 
Goldor, waar hij startte met 1500 frank per maand;

U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam: Hubert Hutsebaut

Beroep: een  vrij gevarieerde loopbaan waarvan 4 
jaar beroepsrenner

Geboortedatum: 24 juni 1947

Gezin: gehuwd met Lena Declercq op 28 september 
1974, 2 zonen: Lieven & Kristof Hutsebaut

Hobby’s: spelen en kweken van vinken
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een som die in het volgende jaar bij Goldor-IJsboerke-Ber-
tin opgevoerd werd tot 8000 frank. Een opmerkelijk ver-
schil met het loon van een arbeider die toen 14000 frank 
per maand verdiende. Hubert kon dus niets anders doen 
dan zijn rennersloopbaan in de winter te combineren met  
werken in de jutefabriek Combes te Lendelede.

Ondertussen bleef Hubert zijn vrienden verrassen met de 
ene stuntprestatie na de andere. In 1971 won hij in de 
ronde van Spanje een rit met negen minuten voorsprong. 
En in 1972 won hij de E3-prijs Harelbeke door er Eddy 
Merckx en Walter Godefroit in de sprint te kloppen. Na 
deze zege stond de naam Hutsebaut op de eerste blad- 
zijde van al de sportbladen. Een week later, won hij de 
Elfstedenronde te Brugge. Nu stond de deur wagenwijd 
open om een toprenner te worden, niet in de schaduw, 
maar schouder aan schouder met de eliterenners van 
toen. Maar nee, op het einde van dat beloftevol superjaar 
moest hij op doktersadvies stoppen met koersen. Maar 
Hubert was niet de man om zich te laten verlammen 
door deze tegenslag. Hij zocht en vond werk bij de firma 
Tubeco, waar hij 22 jaar aan de slag bleef.

In 1974 beleeft Hubert een ander hoogtepunt in zijn 
leven: hij huwt met Lena Declercq, die hij op zijn werk 
bij de firma Combes had leren kennen. En even top was 
later de geboorte van twee zonen, Lieven en Kristof.

Na een meningsverschil met zijn chef, verliet Hubert de 
firma Tubeco. Maar hij kon spoedig terecht bij de sport-
dienst van de stad Harelbeke. Daarna ging hij in op het 
aanbod om te werken in het containerpark. Daar heeft 
hij zich 14 jaar lang met volle overgave kunnen inzetten. 
Die jaren schonken hem een ander soort hoogtegevoel 
vooraleer op pensioen te gaan.

Een heel bijzonder hoogtepunt tijdens het interview was 
het aangrijpend verhaal van een ervaring die maar weinig 
mensen meemaken. Hubert en Lena waren met de twee 
kleine zonen in Oostenrijk op uitstap op de bergrug van 
de Gross-Glockner. Tijdens de afdaling verloren ze bij de 
invallende schemering het juiste pad. Zo zaten ze een 
hele pikdonkere nacht vast in het gevaarlijke gebergte. 
Hubert had echter een hut zien staan en trachtte deze 
te bereiken. Met een stok moest hij de grond voor zich 
aftasten om, sluipvoetend en veilig, enkele meters verder 
te geraken. Gelukkig konden ze de berghut bereiken, 
waar ze de kinderen even te slapen konden leggen. In 
het hotel, waar ze logeerden, was er ondertussen onrust 
omdat hun gasten zo lang wegbleven. De directie verwit-
tigde de reddingsdienst, die zelfs een helikopter inzette 
bij de zoekactie. Hubert en Lena zagen de helikopter maar 
ze hadden geen licht bij zich om de aandacht te trekken. 
’s Morgens vroeg al zagen ze aan de andere kant van de 
vallei tientallen redders in hun richting komen. En opeens 
zegt Lena: “Van die keer zal ik iets nooit meer vergeten, 
dat is de pracht van de duizenden lichtende sterren, die 
als om te grijpen boven ons hoofd hingen.” “Wat we toen 
hebben meegemaakt, is de reden waarom we niet meer 
zo gretig zijn om op reis te gaan” zegt Hubert. En wat 
dan in de plaats? ”Ik ben hier in Hulste een trouw lid 
van de vinkenmaatschappij en aan een echte vinkenlief-
hebber zeggen de vinken meer dan streepje, streepje,  
streepje …”

Hubert en Lena, we hebben die donderdagvoormiddag 
een defilé meegemaakt van tophoogten en laagten zoals 
ze in het echte leven hun rol spelen. Daarvan zullen de 
honderden lezers van De Parettegazette eveneens ten 
volle kunnen meegenieten. 

Dank ook, Hubert en Lena, voor de warme vriendensfeer 
waarin ons interview kon plaatsvinden.

Interview en artikel: Joris Decavele en Marcel Callewier 

Foto’s: Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD

HARELBEKE  Tot 23 april loopt in het Peter 
Benoitmuseum de expo ‘E3 Harelbeke Excen-
trieke klassieker’ waarin je een 60-tal  topstuk-
ken met een link met de geschiedenis van de 
wielerklassieker bewondert. (vvrk)
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U AAN HET WOORD

WIE IS WIE? 
We namen opnieuw een duik in het stadsarchief. Onderstaande foto werd genomen, begin de jaren ‘80, op de binnen-
koer van het stadhuis. Wie is wie?

Stuur de oplossing door via mail naar het onthaal van één van de LDC’s.

Oplossing foto januari – maart 2017:

De foto uit 1961 is niet van de gildekaarters, maar wel van de 
vinkenmaatschappij

Zittend v.l.n.r: Penez Michel, Bruneel Marcel, Labeeuw Noë

Staand v.l.n.r.: Roose Marie-Louise, Vanlooveldt Rachel, Mon-
serez Flavie

Met dank aan Geert Lammertyn, Vanluchene Martine, Deltour 
Katia en Jozef Vandenbroucke voor het insturen van de oplossin-
gen.
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U AAN HET WOORD

WEERSPREUKEN 

April 

− Wie altijd op de wind en de wolken let, zal zaaien noch oogsten.

− Meeuwen op het land, storm op het strand.

− De goede week is soms een kwade.

− Als de kikker vóór Sint-Marcus (25/4) kwaakt, blijft hij later zonder 
spraak.

Mei

− Als de zwaluwen scheren over water en wegen, dan komt er wind 
en regen.

− Vóór Sint-Servaas (13/5) is niets behoed voor nachtelijke vorst. 

− Een bijenzwerm in mei maakt de hooiboer blij.

− Als de meidoorn geurt, is er niemand die dag besmeurd.

Juni

− Zingt de vink in de morgenstond, hij regen verkondt.

− Grote wind, kleine regen.

− Als op Sint-Pieter (29/6) het haantje kraait, komt het regenweer ons 
toegewaaid.

− Als spinnen buiten vlijtig weven, zullen we mooi weer beleven.

tekst : Willy Verhenne 

cartoon : Marcel Callewier

POËZIE

Van vrijwilligster naar patiënt toe,

met kloppend hart ben ik naar jou 

toegetreden,

de eerste stap was redelijk onwennig.

Jij bent het die mij zelfvertrouwen geeft,

een goed gevoel en doorzettings- 

kracht.

Tijd telt niet mee, ik ben er voor jou,

ik wil je steunen en naar jou luisteren. 

Je pijn kan ik niet verzachten,

je mag er gerust over praten, je angst 

niet verbergen.

Wij kennen elkaar niet,

maar snel hebben wij een sterke band.

Soms praat je over je leed, je verleden, 

je familie, soms lachen we samen.

Soms ook niet, soms praat je helemaal 

niet.

Je reikt je hand, ik neem het in de mijne, 

streel je arm, je wang,

je voelt, je bent niet alleen en iemand 

begrijpt je.

Je fluistert: “Bedankt.” Je glimlacht, je 

gelaat krijgt meer kleur.

Nu weet ik, wat ik doe, hoe weinig dat 

ook blijkt, 

wat ik doe, is nuttig.

Nadia (vrijwilliger)
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JUMELAGE–ZUSTERSTEDEN: 
KINHEIM
Onze stad is gejumeleerd met Kinheim in Duitsland, 
Eenhana in Namibië en Ayre-sur-la-Lys in Frankrijk. In de 
volgende nummers van De Parettegazette willen wij je 
nader kennis laten maken met deze steden. Als eerste 
(en oudste) zusterstad trekken we even naar Kinheim.

Ontstaan

In het voorjaar van 1960 oefende de brandweer van 
Kinheim aan de oever van de Moezel. De bevelhebber 
van de brandweer Menen was daar op vakantie, toonde 
zijn interesse in de oefening en raakte aan de praat 
met de bevelhebber Hermann Kaufmann. Het gesprek 
resulteerde in een uitnodiging om het jaarlijks zomer-
congres van de West-Vlaamse brandweer bij te wonen. 
Het was immers de gewoonte om op het congres steeds 
een buitenlands korps te verwelkomen. Dit congres had 
plaats te Harelbeke en in september 1960 arriveerde hier 
een 11-koppige delegatie van de Kinheimse brandweer. 
Het contact tussen bevelhebber Kaufmann en luitenant 
Jan Libbrecht verliep uitstekend en van dan af werd het 
Duitse korps een regelmatige gast op de West-Vlaamse 
congressen. In 1961 vond het congres plaats in Ruise-

lede, maar de delegatie van de Kinheimse brandweer 
logeerde bij leden van ons korps. Op 8 september 1962 
gebeurde het eerste tegenbezoek van de Harelbeekse 
brandweer aan Kinheim. En daar werden vriendschap-
pen aangeknoopt die tot op heden nog altijd zeer sterk 
zijn. Veel Harelbeekse brandweermannen hebben er hun 
vaste stek en omgekeerd hebben die van Kinheim ook 
hier hun vaste plaats. De banden zijn zo intens dat bij 
familiegebeurtenissen (communiefeesten, huwelijken of 
begrafenissen) de aanwezigheid van de vrienden langs 
weerszijden niet mag ontbreken.

Stilaan raakte Kinheim goed bekend in Harelbeke. Zowel 
andere verenigingen als individuen vonden de weg naar 
de Moezel. Kinheim zag het belang ervan in voor zijn 
toeristische activiteiten en wilde graag de vriendschap-
pelijke contacten officialiseren. En na wat aandringen 
werd dan, in de gemeenteraad van 28 april 1997, de 
jumelage bekrachtigd.

U AAN HET WOORD
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De gemeente Kinheim

Kinheim ligt aan de Moezel tussen Bernkastel-Kues en 
Traben-Trarbach, in het wijn- en vakantiegebied Mid-
den-Moezel/Kondelwald. Kinheim ligt aan de linkeroever 
zoals ook de deelgemeente Kinheim-Höhe, op de rech-
teroever ligt deelgemeente Kindel. De afstand tussen Kin-
heim en Harelbeke bedraagt ongeveer 400 km. Kinheim  
telt iets minder dan 900 inwoners. 

De geschiedenis van Kinheim reikt terug tot de Romeinse 
tijd. In 1976 werd, in Kindel, tijdens opgravingen van een 
Romeinse villa (daterend uit de 3de eeuw) een beeld van 
de god Sucellus, die als god van de wijn werd vereerd, 
gevonden. Het zijn dus de Romeinen die de wijnbouw 
aan de Moezel startten. Nog steeds is druivenkweek 
en de wijnbereiding de voornaamste bezigheid van de 
inwoners. De bekendste wijnhellingen zijn Rosenberg en 
Hubertuslay (linkeroever) en Römergang (rechteroever). 
De druivenrassen zijn vooral Riesling en Müller-Thur-

gau. Het oude dorpscentrum wordt gevormd door 
een wirwar van nauwe steegjes. Men treft er heel wat  
bezienswaardige vakwerkhuizen. Ook de Kinheimer 
burcht (13de eeuw) en de St-Martin parochiekerk (1827) 
zijn er te bezichtigen.

Kinheim is echter vooral te waarderen omwille van de 
landelijke rust en de mooie natuur en leent zich aldus 
tot prachtige wandelingen en fietstochten. De gastvrij-
heid van de inwoners en het eerlijke en stevige culinaire 
aanbod vormen een bijkomende troef.

In de nabije omgeving zijn Traben-Trarbach en Bernkas-
tel-Kues eveneens een bezoek waard. Voor een korte 
vakantie is Kinheim dus zeker een aanrader.

Artikel: Joris Decavele 

Foto’s: Willy Demeulemeester

U AAN HET WOORD
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DE HARELBEEKSE 
BOUWBEURS
In het geheugen van verschillende Harelbekenaren staat 
ze gegrift als één van de grote zaken die we aan een 
omliggende stad hebben ‘verloren’: de bouwbeurs. 

Deze foto dateert van 1946. Het jaar waarin de Harel-
beekse Bouwbeurs voor het eerst werd georganiseerd. In 
open lucht waren de standen opgesteld op de ‘Pareite’, 
rond de kerk en in de nabijgelegen gemeenteschool.

Onderstaande foto is genomen staande aan de gevel van 
de gemeenteschool, kijkend naar het rusthuis Prosper De 
Doncker. Rechts zien we de stand van het Harelbeekse 
tegelbedrijf van toenmalig burgemeester Robert Bossuyt 
(met het gekende merk ‘Cerabos’). Ernaast, de loods met 
toren waar de vrijwillige brandweer van Harelbeke in die 
tijd onderdak vond. Links is duidelijk het hekken van de 
toen nog omheinde kerk te zien.

Van meet af aan was de ‘bouwbuzze’ een groot succes 
zodat beslist werd in 1947 een tweede te houden. Nadien 
werd de beurs om de twee jaar georganiseerd, om de 
kosten ervan voor de exposanten wat te spreiden. Maar 
het bleef telkens een succesnummer. De bouwbeurs was 
een tweejaarlijks zomers hoogtepunt voor Harelbeke. De 
editie van 1967 werd echter onverwacht de laatste suc-
cesvolle: het bestuur besliste in 1968 namelijk, na meer 
dan 20 jaar, Harelbeke te verlaten en de volgende edi-
ties voortaan in de Kortrijkse Hallen te laten doorgaan. 
Enkele fiere Harelbekenaren organiseerden in 1969 nog 
een nieuwe, Harelbeekse beurs die gelijktijdig met de 
Kortrijkse werd gehouden. Maar die nieuwe beurs kon 
begrijpelijkerwijs niet op hetzelfde succes rekenen als 
de ‘echte’ die enkele kilometers verderop op Hoog Kor-
trijk doorging. Zo kwam er in 1969 een abrupt einde aan 
het succesverhaal en was het jammer genoeg definitief 
gedaan met de Harelbeekse Bouwbeurs.

Artikel: De Roede van Harelbeke

U AAN HET WOORD
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WIELERJAAR 2017
Het wielerjaar 2016 is voorbij, maar het seizoen veld- 
rijden is volop aan de gang. Dat seizoen startte in Ame-
rika met 2 wereldbekerwedstrijden. Wout Van Aert won 
beide. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck 
deelden telkens het podium. De Nederlandse kampioen, 
Mathieu van der Poel, was herstellende van een knie- 
operatie en daardoor niet van de partij.

Na het Amerikaans avontuur, gingen de Europese wed-
strijden van start. De Koppenbergcross won Van Aert. Van 
der Poel verloor vier minuten tijd in het klassement van 
de DVV Verzekeringen trofee. Zo kon hij enkel nog om 
een klassementstitel strijden in de Hansgrohe Superpres-
tige. Met zijn vier gewonnen wedstrijden stond hij daar 
aan de leiding. Van Aert kwam één punt dichter in dat 
klassement na winst in de loodzware wedstrijd van Fran-
corchamps. Er was even paniek in van der Poels kamp 
toen hij zwaar ten val kwam in de DVV Verzekeringen 
trofee-wedstrijd. Onnodig, want na 14 dagen rust werd 
de Nederlander voor de 3de keer nationaal kampioen.

Het kampioenschap van België werd gereden in  
Oostende. Wout van Aert zette een ongeziene prestatie 
neer. Hij werd de welverdiende Belgische kampioen. De 
2de plaats was voor Kevin Pauwels, gevolgd door Laurens 
Sweeck. De beloftevolle Bavikhovenaar Eli Iserbyt, die 
voor het eerst aantrad bij de profs, eindigde, ondanks 
een sterk seizoen, op een 19de plaats. Bij de dames ging 
de zege naar Sanne Cant na Laura Verdonschot. 

Vervolgens vond de wereldbekerwedstrijd Fiuggi-Roma in 
Italië plaats. In deze wedstrijd was Van Aert opnieuw de 
sterkste, voor de Duitse kampioen Marcel Meisen en onze 
landgenoot Tom Meeusen. Bij de beloften ging de zege 
naar streekgenoot Eli Iserbyt. Een zwarte dag voor de 
Europees kampioen Toon Aerts, die op de gladde omloop 
zwaar ten val kwam en naar het ziekenhuis afgevoerd 
werd met diverse schouder- & sleutelbeenbreuken. Met 
dit verdict eindigt het seizoen van de Europese kampioen 
plots. 

Op 22 januari was er de laatste wereldbekerwedstrijd 
in het Nederlandse Hoogerheide. Door knieproblemen 
startte Van Aert niet. Andermaal een off-day voor Van 
der Poel want hij finishte slechts 24ste. De wedstrijd 
werd gewonnen door Lars Van der Haar. Ploegmaten 
Tom Meeusen en Corné van Kessel eindigden 2de & 3de. 
Na deze wedstrijd was ook het eindklassement voor de 
wereldbeker gekend: 1ste Wout Van Aert, 2de Kevin Pau-
wels en 3de Tom Meeusen.

Een week later, op 29 januari, volgden dan de wereld-
kampioenschappen. Bij de beloften was het vooral uit- 
kijken naar Eli Iserbyt maar hij eindigde, na 2 valpartijen, 
17de. Bij de profs werd het een spektakelstrijd tussen 
Van Aert en van der Poel dankzij verrassende weers- 
omstandigheden. Het parcours van het Luxemburgse 
Bieles was aanvankelijk hard en bevroren om later snel 
te ontdooien. Van der Poel reed daardoor 4 maal lek, 
in tegenstelling tot Van Aert, die met de juiste banden- 
keuze, slechts 1 lekke band had. Van Aert won de  
wedstrijd en werd voor de 2de maal op rij wereldkam- 
pioen. Een ontgoochelde van der Poel eindigde op een 2de 
plaats op 44 seconden. Kevin Pauwels maakte het podium 
compleet met 2 minuten en 9 seconden achterstand. Ook 
bij de dames was het een mooie strijd tussen de zeven- 
voudige wereldkampioene Marianne Vos en onze natio- 
nale kampioene Sanne Cant. Sanne was de sterkste in een 
spannende eindronde en werd voor het eerst wereld-
kampioene. Het brons ging naar Katerina Nash.

Ten slotte won Mathieu van der Poel de laatste grote 
veldslag van de superprestige op 11 februari in Mid-
delkerke. Daarmee won hij 7 van de 8 manches en werd 
hij eindoverwinnaar in het klassement.

Ik hoop onze crossliefhebbers een beetje leesplezier te 
hebben bezorgd.

Vele groeten van een fervente crossliefhebber,

Werner Verbeke

U AAN HET WOORD
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U AAN HET WOORD

COMPUTERWEETJES
Misschien waren de vorige computerweetjes iets te moeilijk, daarom nu geheel iets anders. Hieronder geef ik je enkele 
websites, die je zeker bij jouw favorieten moet zetten:

- Moet je voor een vereniging een enquête maken, surf dan naar www.enquetemaken.be 
Je kan gratis enquêtes maken.

- Wil je graag gratis mooie foto’s downloaden www.sowmedia.nl/blog/wordpress/gratis-stockfotos-downloaden

- Wil je weten of je e-mail al eens gehackt is, surf dan naar www.haveibeenpwned.com

- Een gratis cursus (Photoshop, word, Exel, enz.…) vind je op volgende website: www.gratiscursus.be

- Voor PC hulp kan je surfen naar www.schoonepc.nl

- Om grote bestanden te versturen, ga je naar www.wetransfer.com 

- Gratis software vind je hier www.downloaden.nl

- Je kan anoniem surfen met: www.duckduckgo.com

- Een website waar je de groei van de wereldbevolking (en veel meer) kunt volgen:  
www.poodwaddle.com/worldclock

- Wil je surfen zonder vervelende advertenties www.adblockplus.org/nl 

- Om zelf een website te maken en te publiceren op het web www.weebly.com/be 

- Wil je overal je favoriete software bij de hand hebben ga naar www.portableapps.com/download.  
Je kan kiezen uit een 100-tal apps en alles op USB-stick plaatsen.

Dat zijn een 12-tal legale interessante websites. 

Volgende maal geef ik je interessante apps voor Android en IOS.

Jean-Pierre Callewaert

Wist-je-datjes : Brandweerkroniek

Wist-je-dat ...

... in het voorbije jaar 2016 de brandweer van Harelbeke 2825 interventies telde? Voor de brandweermannen waren 
er 471 (waarvan 38 voor brand) en voor de ambulanciers 2354 (waarvan 778 op Harelbeeks grondgebied).

... op 1 januari 2017 er in ons korps 65 brandweermannen en 9 ambulanciers waren?

Joris Decavele
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BEDANKT MIREILLE!
Begin februari namen we afscheid van Mireille, die na 17 jaar dienst 
in de cafetaria van LDC De Parette, op ‘pensioen’ ging.  Mireille, 
ook goed gekend als ‘pijkske’, was elke donderdag trouw op post 
om alle klanten met een hartelijke glimlach te bedienen. Ook de 
petanquers zullen hun vaste barvrouw missen, want met 1 gebaar 
wist ze wat ze nodig hadden.  

We hopen dat ze ons nog regelmatig komt bezoeken in haar nieuwe 
auto: ‘t straaljagerke.  Deze keer niet om te werken, maar wel om 
samen met de andere bezoekers te genieten van de gezelligheid 
van het LDC.

Gezegden … letterlijk

Odillon had iets mispeuterd en werd op 
het matje geroepen. De vrederechter 
zou hem even op de rooster leggen. Odil-
lon had gaarne zijn kat gestuurd, maar 
jammer genoeg, die had hij niet. Hij had 
wel nog een beetje oud lood liggen en 
met dat lood in zijn schoenen, trok hij 
naar de rechtbank. Hij was van plan om 
te doen alsof hij van de prins geen kwaad 
wist, maar van de prins wist hij wel één 
en ander. Dan maar van kromme haas 
gebaren, dacht hij, maar zo’n haas had hij 
nog nooit gezien. Hij besloot dan maar te 
zwijgen als een graf en de lippen stijf op 
elkaar te houden.

Als Odillon in de rechtbank kwam, was 
daar geen matje te zien en ook een rooster 
bleek niet voorhanden. De vrederechter 
wilde hem aldus aan de tand voelen, 
maar Odillon bleef bij zijn besluit en hield 
de lippen stijf op elkaar. Dit heeft hem 
echter de das om gedaan. Odillon verliet 
de rechtbank met een boete en … met een 
nieuwe das (of is dat ook een gezegde?).

U AAN HET WOORD

Lachvitamines 

Een echtpaar op leeftijd ligt in bed, de man valt al bijna in slaap als 
zijn vrouw ineens zegt: “Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen 
slapen.” De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich 
vervolgens weer om om te gaan slapen. Even later zegt zij: “En je kuste 
me altijd als we gingen slapen.” De man draait zich weer om en geeft 
haar vluchtig een kusje op haar wang. 30 seconden later zegt ze vervol-
gens: “En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek.” De man slaat de 
dekens van zich af, stapt uit bed en loopt weg. “Wat ga je doen????” 
vraagt ze haar man, waarop hij antwoordt: “Even mijn tanden pakken.”

Eindstand van de competitie “schaken” 2016 
in LDC De Vlinder. 

1 - Herman Ottevaere     10p

2 - Urbain Beernaert        6p

3 - Etien Vermeulen       4,5p

4 - Anny Vercruysse       3,5p

5 - Eric Deryckere              3p

6 - Toon Claerhout           3p
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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 LDC De Parette en LDC 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 LDC’s. 
Het wekelijkse menu is te vinden op  
www.ocmwharelbeke.be of aan het onthaal.

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

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

LDC De Vlinder: dagelijks van 14u tot 17u.   
Op donderdag, ook van 9u30 tot 12u.

LICHAAMSVERZORGING IN LDC 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:
Telkens op dinsdagnamiddag. De prijzen zijn afhankelijk 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 LDC’s.

ONTHAAL LDC DE PARETTE 
Ma-do: 8u - 12u30 en 13u - 17u 
Vrij: 8u - 12u30 en 13u - 16u

 056 73 51 90

 onthaal@ocmwharelbeke.be

ONTHAAL DH DE RIJSTPEKKER
Ma-vrij: 8u30 - 12u en 14u - 17u

 056 73 52 70

 derijstpekker@ocmwharelbeke.be

ONTHAAL LDC DE VLINDER
Ma-vrij: 8u30 - 12u30 en 13u15 - 17u

 056 73 53 90

 onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be
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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 niet meer 
verplaatsen naar een LDC, 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).

Minder Mobielen Centrale (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 LDC’s. Zij probeert je zo goed 
mogelijk op weg te helpen en verwijst, indien nodig, 
gericht door. De data van de gezondheidsconsultaties 
in de drie LDC’s 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, 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 aan-
vraag tot opname indienen voor één van onze cam-
pussen van het woonzorgcentrum ‘De Vlinder’ : 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, dagververzorgingscentrum, 
serviceflat 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 Informatie Punt (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 de thuiszorgcoördina-
toren die tevens dementieconsulent zijn. 

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

WOONZORGLOKET/D.I.P. 
LDC De Parette: maandag, woensdag & vrijdag 

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u30

 056 73 53 90

 woonzorg@ocmwharelbeke.be
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DIENSTVERLENING

PERSONEELSWISSELS LDC’S

De afgelopen en komende maanden verwelkom(d)en 
de lokale dienstencentra heel wat nieuwe gezichten en 
dient er jammer genoeg afscheid genomen te worden 
van anderen. 

DH De Rijstpekker neemt, na vijf jaar, afscheid van cen-
trumleider Lieze Bakelant. Zij zal vanaf 20 maart tewerk-
gesteld worden als directeur ‘wonen en zorg’ voor beide 
campussen van het woonzorgcentrum ‘De Vlinder’. Ze 
heeft in die hoedanigheid de operationele leiding over 
de campus ‘Ceder aan de Leie’ en zal in samenwerk-
ing met andere collega’s inhoudelijk invulling geven 
aan de aspecten wonen en zorgen binnen beide vesti- 
gingen. Als we haar vragen naar de mooiste momenten 
in Hulste, antwoordt ze het volgende: “Na vijf jaar DH 
De Rijstpekker geeft het enorm veel voldoening om te 
zien hoe het Dorpshuis geëvolueerd is van een statisch 
gebouw in een gezellig centrum waar ouderen elkaar 
ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en kunnen  
thuiskomen, waar verenigingen hun vaste stek gevonden 
hebben met een goed evenwicht tussen het Dorpshuis 
als lokaal dienstencentrum en Socio, waar een uitge- 
breid netwerk van enthousiaste vrijwilligers hun schoud-
ers steekt onder talloze activiteiten. Kers op de taart was 
het project ‘Hulste (Be)zorg(d)t’ dat met succes inzet(te) 
op de thuiswonende 80-plussers in Hulste en hun buurt. 
Ik wil hen allemaal bedanken voor de afgelopen boe-
iende, leuke en vriendschappelijke jaren!”

In haar plaats komt Dagmar Vereecke die als referentie-
persoon dementie aan de slag was in woonzorghuis Ter 
Heersch in Avelgem. Zij neemt het Dorpshuis onder 
haar hoede en zal de vertrouwde werking in samen- 
werking met haar team, met veel enthousiasme verder 
zetten. 

In LDC De Parette vertrekt 
Jacinta Ameloot. Zij heeft 
de afgelopen maanden 
met verve Ine D’Haene 
vervangen, die in novem-
ber bevallen is van een 
flinke zoon. Sinds 14 maart 
is Ine terug op post in LDC 
De Parette. We willen 
Jacinta graag bedanken 
voor het verzette werk. 
Ze heeft zich heel snel 
kunnen integreren en 
bokste een leuk & interessant programma voor LDC De 
Parette in elkaar. We nemen echter geen afscheid van 
Jacinta. Vanaf heden is zij halftijds tewerkgesteld in DH 
De Rijstpekker.  In duobaan met Dagmar zal zij even 
gemotiveerd haar functie verder blijven uitoefenen.

We nemen wel afscheid 
van Heleen Tanghe, die 
sinds kort program-
matieverantwoorde- 
lijke was. Na heel wat 
wikken en wegen heeft 
zij besloten de lokale 
dienstencentra te ver-
laten en haar vorige 
job opnieuw te hervat-
ten. Wij wensen Heleen 
veel succes toe in haar 
actieve loopbaan.

Dagmar Vereecke en Lieze Bakelant

Jacinta Ameloot

Heleen Tanghe
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APRIL 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

za 1/04

zo 2/04

ma 3/04
13u30 breien/bingo 13u30 Gezondheidsconsultaties

13u45 petanque 14u00 Volksspelennamiddag

di 4/04 14u00 scrabble 13u30 breien 14u00 Film ‘Assepoester’

wo 5/04
13u45 fietsen 

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 wiezen/biljart/pingpong

do 6/04
13u45 petanque

10u00 Yoga (inhaalles) 14u00 Kaarten/Schaken
14u00 Line-dance/biljart

vr 7/04 14u00 schilderen 14u00 Pingpong 14u00 Bridge/gezelschapsspelen

za 8/04

zo 9/04

ma 10/04
13u30 breien

13u45 petanque

di 11/04 14u00 scrabble
13u30 Breien

14u00 Workshop ‘bezettering’
14u00 Infomoment ‘oogaandoe-

ningen’

wo 12/04 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Gezelschapsspelen/ping-
pong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 13/04
13u45 Petanque

14u00 Kaarten/Schaken
14u00 biljart 

vr 14/04 14u00 Schilderen/kaarten en 
rummikub 14u00

Voordracht ‘Ongewenst 
bezoek: slakken in de 
moestuin’

14u00 Bridge/gezelschapsspelen

za 15/04

zo 16/04

ma 17/04

LDC De Parette & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open. 

DH De Rijstpekker is 
gesloten wegens feestdag. 

LDC De Vlinder & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open.

di 18/04

10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal
09u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal

13u45 Praatgroep Engels

14u00 Scrabble 13u30 Breien 13u45 Petanqueclub

13u45 Fietsclub 

wo 19/04

13u45 fietsen 09u00 Italiaans 4 55+ 09u00 Spaans 1

14u00 Wiezen/biljart/pingpong/ 
crea geschenkdoosjes

10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

13u45 Wandelclub
14u00 Koffieklets 14u00 Creaclub

do 20/04

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

14u00 Line-dance/biljart/ 
kinepolisfilm ‘H.I.T.’

10u00 Yoga
14u00 Schaken/kaarten

14u00 Zitdansen

vr 21/04

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 1
09u30 gebruikersgroep tablets

13u45 Petanqueclub
10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge/stijldansen14u00 Schilderen

za 22/04

zo 23/04 10u00 Erfgoeddag
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APRIL 2017

MEI 2017

DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 24/04

09u30 Tekenen

13u30 Lessenreeks Ipad/Iphone10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Infomoment  
‘voetreflexologie’14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 25/04

10u35 Wandelvoetbal 08u30 Crea: doosjes maken 10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/ infomoment 
‘diabetes en voeding’

10u35 Wandelvoetbal 13:45 Petanqueclub

13u30 Breien 14u00 Voordracht ‘Compostella’

wo 26/04 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep  

smartphone

14u00 Gezelschapsspelen/ping-
pong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 27/04

13u30 Wandelen 10u00 Yoga 10u00 Zumba
13u45 Petanque

14u00 Kaarting 14u00 Schaken/kaarten14u00 Line-dance/biljart

vr 28/04

09u00 Frans beginners
13u00 Gezondheidsconsultatie 13u45 Petanqueclub

10u15 Frans gevorderden

14u00 Film ‘La grande vadrouille’ 14u00 Gezelschapsspelen/ 
stijldansen14u00 Schilderen/kaarten &

rummikub 

za 29/04

zo 30/04

ma 1/05

LDC De Parette & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open. 

DH De Rijstpekker is 
gesloten wegens feestdag. 

LDC De Vlinder & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open.

di 2/05
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble 13u30 Breien 13u45 Petanqueclub

wo 3/05
13u45 Fietsen

10u00 Turnen op muziek
10u00 Tai Chi

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 4/05
13u45 Petanque

10u00 Yoga
10u00 Zumba

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

vr 5/05

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
13:45 Petanqueclub

10u15 Frans gevorderden
14u00 Bridge/stijldansen14u00 Schilderen

za 6/05

zo 7/05
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MEI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 8/05

09u30 Tekenen

14u00 Infomoment ‘Pijn in al zijn 
aspecten’

13u30 Lessenreeks Ipad/Iphone - 
gezondheidsconsultaties10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Volksspelennamiddag

13u45 Petanque

di 9/05

10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 
10u35 Wandelvoetbal

13u45 Petanqueclub

14u00 Scrabble 13u30 Breien
13u45 Fietsclub

14u00 Café Café

wo 10/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
10u00 Turnen op muziek 10u00 Tai Chi

14u00 Gezelschapsspelen 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 11/05
13u45 Petanque

10u00 Yoga
10u00 Zumba

14u00 Line-dance/biljart/ 
kinepolisfilm ‘Sprakeloos’ 14u00 Schaken/kaarten

vr 12/05

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

13u45 Petanqueclub
10u15 Frans gevorderden

14u00
Schilderen/kaarten en 
rummikub/ film ‘Mr. 
Church’

14u00 Bridge/stijldansen

za 13/05

zo 14/05

ma 15/05

09u30 Tekenen

13u30 Lessenreeks Ipad/Iphone
10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 16/05

10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal

13u45 Petanqueclub
14u00

Srabble/ infomoment 
‘medicatiegebruik en 
ouder worden’

13u30 Breien 

wo 17/05
13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek 10u00 Tai Chi

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Wiezen/biljart/pingpong/ 

Crea ‘zeepdoosjes maken’ 14u00 Koffieklets 14u00 Creaclub

do 18/05

11u30 Seniorensportdag 11u30 Seniorensportdag 11u30 Seniorensportdag

13u30 Wandelen 10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque 13u00 Gezondheidsconsultatie
14u00 Schaken/kaarten/infomo-

ment ‘Orgaandonatie14u00 Line-dance/biljart 14u00 Zitdansen

vr 19/05

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanqueclub

10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge/stijldansen14u00 Schilderen/kaarten en 
rummikub

za 20/05

zo 21/05
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MEI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 22/05

09u30 Tekenen

14u00
Workshop ‘Confituur 
bereiden met natuurlijke 
suikers’

13u30 Lessenreeks Ipad/Iphone
10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 23/05
10u35 Wandelvoetbal 08u30 Knutselen: ketting maken 13u45 Fietsclub

10u35 Wandelvoetbal 13u45 Petanqueclub
14u00 Scrabble 13u30 Breien 14u00 Film ‘verlengd weekend’

wo 24/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep smart-
phone

10u00 Tai Chi

14u00 Gezelschapsspelen/ping-
pong

13u30 Bewegen, vergeet het niet

13u45 Wandelclub

do 25/05

LDC De Parette & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open. 

DH De Rijstpekker is 
gesloten wegens feestdag. 

LDC De Vlinder & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open.

vr 26/05
LDC De Parette is gesloten 
wegens brugdag. Restau-
rant & cafetaria zijn open. 

DH De Rijstpekker & cafe-
taria zijn gesloten wegens 
brugdag. Restaurant is 
open. 

LDC De Vlinder is gesloten 
wegens brugdag. Restau-
rant & cafetaria zijn open. 

za 27/05

zo 28/05

ma 29/05

09u30 Tekenen

13u30 Lessenreeks Ipad/Iphone

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 30/05
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 

10u35 Wandelvoetbal

13u45 Petanqueclub

14u00 Scrabble 13u30 Breien 14u00 Voordracht ‘Terreurdreig-
ing’

wo 31/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek
10u00 Tai Chi

13u30 Bewegen, vergeet het niet
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JUNI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

do 1/06

13u45 Petanque

10u00 Yoga

10u00 Zumba

14u00

Kaarten/schaken/infomo-
ment ‘Inbraakpreventie 
(Buurthuis Zandberg)/
bridge/stijldansen

14u00 Line-dance/biljart

vr 2/06

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

13u45 Petanqueclub
09u30 gebruikersgroep tablets

10u15 Frans gevorderden
14u00 Bridge/stijldansen

14u00 Schilderen

za 3/06

zo 4/06

ma 5/06

LDC De Parette & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open. 

DH De Rijstpekker is 
gesloten wegens feestdag. 

LDC De Vlinder & restau-
rant zijn gesloten wegens 
feestdag. Cafetaria is 
open.

di 6/06
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble 13u30 Breien 13:45 Petanqueclub

wo 7/06
13u45 Fietsen 

10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Wiezen/biljart/pingpong

do 8/06 13u45 Petanque
10u00 Yoga

10u00 Zumba

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

vr 9/06

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
13:45 Petanqueclub

10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge/stijldansen14u00 Schilderen/kaarten en
rummikub

za 10/06

zo 11/06

ma 12/06

9u30 Tekenen

14u00 Infomoment ‘Blaasproble-
men & incontinentie’

 13u30 Gezondheidsconsultatie
13u30 Breien

13u30 Volksspelennamiddag13u45 Petanque

di 13/06
10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal 10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/voordracht 
‘Afrika anders’ 13u30 Breien 13u45 Petanqueclub

wo 14/06 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen/Ping-

pong

do 15/06
13u45 Pentanque 10u00 Yoga 10u00 Zumba

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

vr 16/06

09u00 Frans beginners 11u30 5de verjaardagsfeest DH 
DRP

13u45 Petanqueclub
10u15 Frans gevorderden

13u00 Gezondheidsconsultatie 14u00 Bridge/Stijldansen14u00 Schilderen

za 17/06

zo 18/06
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JUNI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 19/06

09u30 Tekenen

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque 

di 20/06

10u35 Wandelvoetbal 08u30 Knutselen: ketting maken 10u35 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/infomoment 
‘eerste hulp bij ouderen’

10u35 Wandelvoetbal
13:45 Petanqueclub13u30 Breien

wo 21/06
13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep Smart-

phone

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

14u00 Creaclub

do 22/06

08u45 Wandeldagtocht 10u00 Yoga 10u00 Zumba
13u45 Petanque

14u00 Kaarting 14u00 Schaken/kaarten14u00 Line-dance/biljart

vr 23/06

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

13u45 Petanqueclub

10u15 Frans gevorderden 14u00 Nordic Walking ism wan-
delclub

14u00 Schilderen/kaarten en 
rummikub 14u00 Bridge

za 24/06

zo 25/06

ma 26/06

09u30 Tekenen

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 27/06
10u35 Wandelvoetbal

13u30 Breien
13u45 Petanqueclub

14u00 Scrabble/ voordracht 
‘Krachtige kruiden’ 14u00 Café café

wo 28/06 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Gezelschapsspelen/Ping-
pong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 29/06
13u45 Petanque

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

vr 30/06

09u00 Frans beginners

14u00 Film ‘De premier’

13u45 Petanqueclub
09u30 gebruikersgroep tablets

14u00 Nordic Walking
10u15 Frans gevorderden

14u00 Bridge14u00 Schilderen
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LDC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag/10u15-

11u15/€15 (10-beurten)

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis

• Pingpong: woensdag/14u/gratis

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

• Wandelvoetbal: dinsdag/deel 2:  
18 apr. - 20 jun./10u35-11u35/€25

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/

openingstijden LDC/gratis

• Tekenen: maandag/deel 2:  
24 apr. – 26 jun. /9u30-11u/€12

• Frans beginners: vrijdag/deel 2:  
21 apr. - 30 jun./9u-10u15/€25

• Frans gevorderden: vrijdag/deel 2: 
21 apr. – 30 jun./10u15-11u30/€25

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag 21 
apr. - 2 & 30 juni/9u30/gratis

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag/deel 2:  

18 apr. - 20 jun./10u35-11u35/€25

• Turnen op muziek: woensdag/19 apr. – 21 jun./10u-
11u/€15 (10-beurten)

• Yoga: donderdag/deel 2: 20 apr. - 22 jun./€27,50

• Zitdansen: 3de donderdag/14u-15u/€2,50

• Pingpong: vrijdag/14u/gratis

ONTSPANNING
• Breien: dinsdag/13u30/gratis

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

• Koffieklets: 3de woensdag/14u/€2,50

• Kaarting: 4de donderdag/14u/gratis

LDC DE VLINDER

SPORT 
• Zumba: donderdag/deel 2:  

20 apr. - 22 jun./10u-11u/€22,50

• Wandelvoetbal: dinsdag/deel 2: 18 apr. - 20 jun./10u35-
11u35/€25

ONTSPANNING 
• Schaken: donderdag/14u/gratis

• Kaarten: donderdag/14u/gratis

• Bridge: vrijdag/14u/gratis

• Volksspelen: 1ste maandag/14u/€2,80

• Café Café: dinsdag 9 mei & 27 juni/14u/€2,50

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. 

Zie maandelijkse kalender of informeer 
aan het onthaal van de lokale  

LDC’s.

Informeer bij inschrijving of je activiteit doorloopt in schoolvakanties.

VAST AANBOD

28



IEDEREEN BEROEMD
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IEDEREEN BEROEMD
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ACTIVITEITENAANBOD

ACTIVITEITEN
In onze drie LDC’s 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 LDC’s:

• aan het onthaal

• via de telefoon

• via mail

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 UiTPAS-punt sparen 
aan het onthaal van de LDC’s.

LEGENDE

 datum

 plaats

 uur

€  prijs

 inschrijven tegen

+ €    inschrijven en betalen tegen

T  ticketverkoop

i  verdere info

DE PARETTEGAZETTE APRIL - MEI - JUNI 2017   I    31



INFORMATIE

Oogaandoeningen
Na een inleiding over de wer- 
king van het oog, geeft Dr. Heire-
man, oogarts verbonden aan AZ 
Groeninge, een uiteenzetting over 
oogaandoeningen bij ouderen. 
Onder andere cataract, glaucoom, 
en leeftijdsgebonden maculaire 
degeneratie worden toegelicht in 
deze infosessie. Snel inschrijven is 
de boodschap!

 dinsdag 11 april 

 DH De Rijstpekker

 14u

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

+ €    dinsdag 4 april

Medicatiegebruik en ouder 
worden 

Als je ouder wordt, kan je pro- 
blemen krijgen door medicijnge-
bruik. Je lichaam reageert anders 
op medicijnen dan vroeger. Ook 
gebruik je misschien verschillende 
medicijnen, die elkaar beïnvloeden. 
Welke impact heeft medicatie op de 
ouder wordende mens? Dit alles 
en nog veel meer komt mevrouw 
Delfien Verhamme van De West-
Vlaamse apothekersvereniging uit-
leggen. 

 dinsdag 16 mei 

 LDC De Parette

 14u

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

+ €    dinsdag 9 mei

Voetreflexologie
Voetreflexologie is een drukpunt-
massage waarbij druk wordt uit- 
geoefend op de reflexzones van de 
voet die in verbinding staan met 
organen en delen van het lichaam. 
Het verlicht de pijn en werkt bo- 
vendien preventief. Je krijgt een 
stuk theorie, maar ook een korte 
massage. Het is wenselijk hiervoor 
een lange broek te dragen.

 maandag 24 april

 LDC De Vlinder

 14u

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

+ €    dinsdag 18 april

Orgaandonatie
Orgaandonatie kan een leven 
redden. Tijdens dit infomoment 
komt een verpleegkundige van het 
donorcentrum aan het woord, maar 
ook iemand die een transplantatie 
onderging, vertelt over zijn kwaliteit 
van leven na de operatie.  

 donderdag 18 mei

 LDC De Vlinder

 14u

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

+ €    donderdag 11 mei

Diabetes en voeding
Gedurende dit infomoment komt 
een spreker van de Diabetes Liga 
je meer vertellen over suikerziekte 
of diabetes. In de behandeling van 
diabetes speelt voeding een belang- 
rijke rol. Wat is gezonde voeding 
voor een diabeet? Waarop moet 
hij letten? Deze en andere vragen 
zullen deze namiddag een ant-
woord krijgen.

 dinsdag 25 april 

 LDC De Parette 

 14u

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

+ €    dinsdag 18 april

Pijn in al zijn aspecten
Pijn is een complex fenomeen. 
Anne-Flor Vanmeenen, consulent 
bij het huisvandeMens, staat stil 
bij verschillende soorten pijn, pijn- 
meting en -behandeling. Daarna 
bekijkt ze het thema in een ruimere 
context: wat is de rol van onze per-
soonlijkheid, opvoeding, cultuur, … 
in de pijnbeleving? En hoe is pijn 
met zingeving verbonden? 

 maandag 8 mei 

 DH De Rijstpekker

 14u

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

+ €    dinsdag 2 mei
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Inbraakbeveiliging en 
gebruik van bankkaarten 
i.s.m. Buurtwerking De 
Zandberg

Koen Vanderbeken, diefstalpre-
ventieadviseur van politiezone 
Gavers, geeft informatie over hoe 
je je woning kan beschermen 
tegen inbraak. Bankkaarten worden 
steeds meer vervangen door cash 
geld. Hij licht eveneens toe hoe je 
je bankkaart op een veilige manier 
gebruikt op reis.

 donderdag 1 juni

 Buurtwerking De Zandberg, 
Julius Sabbestraat 45

 14u

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

+ €    woensdag 24 mei

Blaasproblemen & 
incontinentie

Blaasproblemen kunnen je leven 
volledig gaan beheersen en vaak 
rust er nog een taboe op inconti-
nentie. Dr. Mattelaer, uroloog bij 
AZ Groeninge, komt hierover uitleg 
geven en bespreekt de daarbij 
horende medische hulp en behan-
delingen.

 maandag 12 juni 

 DH De Rijstpekker

 14u

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

+ €     dinsdag 6 juni

Wondzorg: eerste hulp voor 
ouderen

Wat moet je doen wanneer je 
kleinkind, echtgenoot of buurman 
thuis een ernstige wonde heeft 
opgelopen? Kan je de wonde zelf 
verzorgen, of moet je er een arts 
bij halen? Mevrouw Hilde Dewaele, 
afdelingsverantwoordelijke van het 
Rode Kruis, leert je wat je zelf kan 
doen en wanneer je professionele 
hulp moet inroepen. 

 dinsdag 20 juni

 LDC De Parette

 14u

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

+ €    dinsdag 13 juni
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Fietsclub LDC De Parette 
Het fietsjaar gaat van start op 
woensdag 5 april met ‘de toer van 
Harelbeke’, die 20 km omvat. Op 19 
april volgt de Peter Benoitroute. Op 
3 mei gaat de tocht richting Wakken 
en op 17 mei richting Dadizele. Op 
7 juni wordt Aalbeke bezocht en 
op 21 juni Waregem. Een mooi  
fietsprogramma dus! 

 1ste & 3de woensdag vanaf 
april

 LDC De Parette

 13u45 (14u vertrek)

€  €1 

 niet nodig

Wandelen
Wandel je graag? Kom dan zeker  
naar de wandelclub van LDC De 
Parette. Op donderdag 27 april 
wandelt de groep in Heestert. 
Op 18 mei (uitzonderlijk op 3de 
donderdag wegens Hemelvaart) 
gaan we wandelen in Ingooigem – 
Otegem. Noteer alvast de jaarlijkse 
wandeldagtocht op 22 juni in jouw 
agenda. 

 4de donderdag (m.u.v. 18 mei)

 LDC De Parette

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1

 niet nodig

Bestellen foto’s 
Vrijwilliger Eric Phyfferoen neemt 
foto’s van deelnemers aan activitei-
ten in DH De Rijstpekker. Vanaf april 
tot en met juni kan je op de televi-
sie in de cafetaria van dit centrum 
de foto’s van de voorbije maanden 
bewonderen en bestellen. De 
bestelling dient vooraf betaald te 
worden en kan begin juli afgehaald 
worden. 

 april – juni

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

€  De bestelling wordt onmiddel-
lijk afgerekend

Fietsclub LDC De Vlinder
LDC De Vlinder fietst! Vrijwilligers 
Trees en Johan nemen je mee naar 
de mooiste plekjes in de streek, we 
versterken onderweg even de inner-
lijke mens en zijn van het principe 
‘samen uit, samen thuis’.  Ga je met 
ons mee?

 dinsdag 18 april, 9 mei & 23 mei

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1,50

  niet nodig

Petanqueclub LDC De Vlinder
LDC De Vlinder heeft vanaf nu ook 
eigen petanquebanen! Nieuwe 
enthousiastelingen en mensen die 
op de wachtlijst staan in LDC De 
Parette krijgen voorrang om de club 
te starten vanaf 18 april. Schrijf je 
in, er wordt gespeeld op dinsdag en 
vrijdag.

 dinsdag & vrijdag vanaf 18 april

 LDC De Vlinder

 13u45 – 16u30

€  gratis

 dinsdag 11 april

Wandelen met LDC De 
Vlinder

Kennismaken met je eigen stad, te 
voet en op een rustig tempo? De 
wandelclub van De Vlinder richt 
zich tot mensen die een beperkt 
aantal kilometer (ongeveer 6) willen 
wandelen en Harelbeke willen ver-
kennen. Vrijwilligers Johan en Rudy 
nemen je mee naar ongekende  
plekjes in je eigen woonplaats.

 woensdag 19 april, 24 mei & 
vrijdag 23 juni

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1,50 

 niet nodig
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Zumba
Lesgeefster Elise neemt je weer mee 
in de sferen van zomerse muziekjes, 
leuke danspasjes en gezelligheid. 
Deze lessenreeks start op donder-
dag 20 april en er zijn geen lessen in 
schoolvakanties of op feestdagen. 

 donderdag 20 april – 22 juni 

 LDC De Vlinder

 10u – 11u

€  €22,50 (reeks)

+ €    donderdag 13 april

Kinepolisfilm ‘H.I.T.’
Het gaat niet goed met De Romeo’s. 
Wanneer één van de artiesten 
wordt aangevallen, komt Davy tus-
senbeide. Davy toont hoe hij under-
cover agent is binnen de HIT-missie. 
Voor Chris is dit het bewijs dat De 
Romeo’s ermee moeten ophouden 
én dat net aan de vooravond van 
het Europees Schlager Festival … 
De film begint om 14u30 in de Kine- 
polis te Kortrijk.

 donderdag 20 april

 LDC De Parette (indien vervoer 
nodig)

 13u30 

€  €9,70 (incl. koffie & gebak) + 
€1,50 (vervoer) 

+ €    maandag 17 april

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 20 april, 18 mei & 15 
juni

 DH De Rijstpekker

 14u – 16u30

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

+ €    1 week op voorhand

Film ‘La grande vadrouille’
Deze Franse klassieker met Louis 
De Funès gaat over drie neerge-
haalde Britse bemanningsleden 
die, geholpen door een naïeve maar 
sympathieke schilder & een excen-
trieke dirigent, willen vluchten naar 
Frankrijk, achterna gezeten door 
de Duitsers. Gedurende die vlucht 
komt het olijke, kibbelende duo in 
hachelijke situaties terecht.

 vrijdag 28 april

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

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

+ €    vrijdag 21 april

Schaaklessen 
Naast het traditionele schaken op 
donderdagnamiddag in LDC De 
Vlinder, is onze ervaren schaakkam-
pioen, bereid om beginnende scha- 
kers enkele lessen aan te bieden. Er 
wordt een wachtlijst aangemaakt, 
zodat de lessen op een efficiënte 
manier kunnen gestart worden.

 1ste of 2de donderdag vanaf 
mei

 LDC De Vlinder

 14u

€  gratis

  dinsdag 2 mei

Tai Chi
In oorsprong is dit een oude interne, 
Chinese krijgskunst. Bij Tai Chi be- 
oefenaars merk je de vloeiende 
bewegingen. Vanuit een innerlijke 
rust krijgen ze weer connectie met 
hun lichaam, waardoor ze ontspan-
nen en gecoördineerd bewegen 
zonder overtollige spierbelasting. 
LDC De Vlinder begint met een 5 
delige lessenreeks.   

 woensdag 3 mei - 31 mei

 LDC De Vlinder

 10u-11u

€  € 25 (reeks)

+ €    woensdag 26 april
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Kinepolisfilm ‘Sprakeloos’
De succesvolle schrijver Jan zijn 
leven keldert als zijn moeder een 
beroerte krijgt en haar spraakver-
mogen verliest. Jan worstelt in deze 
periode met de deadline van zijn 
nieuwe roman. De confrontatie met 
zijn moeder dwingen hem om alles 
in vraag te stellen. De film begint 
om 14u30 in de Kinepolis te Kortrijk.

 donderdag 11 mei

 LDC De Parette (indien vervoer 
nodig)

 13u30

€  €9,70 (incl. koffie & gebak) + 
€1,50 (vervoer) 

+ €    maandag 8 mei

Film ‘Mr. Church’
De stervende Marie huurt de geta- 
lenteerde kok Henry Joseph Church 
in om voor haar en haar elfjarige 
Charlie te koken. De regeling, 
bedoeld voor 6 maanden, groeit 
uit tot een 15-jarige samenwer- 
king. Charlie blijft een beroep doen 
op de rustige en servicegerichte  
Mr. Church en er ontstaat een  
eeuwige band.

 vrijdag 12 mei 

 LDC De Parette

 14u 

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

+ €    vrijdag 5 mei 

West-Vlaanderen blijft 
bewegen

De seniorensportdag gaat door in 
Markegem met een ruime keuze 
aan sporten. Het totaalpakket 
omvat ook een avondprogramma 
met vervoer.  Inschrijven kan via 
de Sportdienst 056 73 34 60 of de 
lokale dienstencentra. Meer info 
vind je in de flyer te bekomen bij 
de lokale dienstencentra.

 donderdag 18 mei 

 Sporthal Den Bul | Brouweri-
jstraat 21, 8720 Markegem 

 11u30 (Parking Sporthal De Dag-
eraad), 12u (DH De Rijstpekker)

 12u15 (kerk Bavikhove). Vertrek 
om 21u vanuit Markegem.

€  €18 (incl. programma & 
vervoer)

+ €    maandag 24 april 
Film ‘Verlengd weekend’

Verlengd weekend brengt het ver-
haal van Jos en Nico die onlangs hun 
werk zijn kwijtgespeeld na de slui- 
ting van hun fabriek. Ze besluiten 
om de slechte bedoelingen van de 
eigenaar Christian aan te tonen 
door hem op een weekend te 
gijzelen. Tijdens de gijzeling komt 
er echter onverwacht bezoek.

 dinsdag 23 mei

 LDC De Vlinder

 14u

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

+ €    dinsdag 16 mei 

5de verjaardagsfeest DH De 
Rijstpekker

Het Dorpshuis De Rijstpekker wordt 
in 2017 vijf en dit moet uitgebreid 
gevierd worden. We zetten onze 
succesformule van vorig jaren 
verder en beginnen de ‘feestdag’ 
met een lekkere BBQ. In de namid-
dag hebben we zanger Axel Lane 
uitgenodigd die je met hits om de 
oren zal slaan. Tot dan! 

 vrijdag 16 juni

 DH De Rijstpekker

 11u30 – 17u

€  €15 (incl. aperitief, BBQ, des-
sert & muzikale namiddag, excl. 
vervoer) 

+ €    vrijdag 9 juni 
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Wandelen
Op donderdag 22 juni is er opnieuw 
de jaarlijkse wandeldagtocht. Er is 
geen verandering in de jarenlange 
traditie van geheimhouding van 
bestemming. Het enige dat we nu 
al kunnen verklappen, is dat vervoer 
en middagmaal inbegrepen is in de 
prijs.

 donderdag 22 juni

 LDC De Parette

 8u45 – 19u30

€  €25 (incl. vervoer & maaltijd)

+ €    vrijdag 9 juni

Nordic Walking
Deze wandelvariant uit Finland 
maakt gebruik van poles. Het is 
meer dan enkel wandelen met 2 
stokken want het vereist een spe-
ciale techniek. In ruil ontspan je, 
verbrand je meer calorieën én 
belast je minder je knieën Er wordt 
niet gewandeld op 21 & 28 juli, 4 & 
11 augustus.

 elke vrijdag vanaf 23 juni 

 LDC De Vlinder

 14u

€  gratis

 1 week op voorhand

Film ‘De Premier’
De Belgische premier wordt ont-
voerd. Ook zijn vrouw en kinderen 
worden gekidnapt. Hij zal hen 
enkel terugzien als hij een belang- 
rijk  persoon  vermoordt … en die 
is niemand minder dan de Ameri-
kaanse president. Een onoplosbaar 
dilemma, dus. Wat hij zal doen, zie 
je in deze spannende film!

 vrijdag 30 juni 

 DH De Rijstpekker

 14u 

€  €4 (incl. 1 tas koffie & ijsje)

+ €    vrijdag 23 juni

Kinepolisfilm juni
De kinepolis Kortrijk houdt ons 
graag nog even in spanning voor 
de film van juni. De programmatie 
is nog niet bekend. Hou dus zeker 
de flyerstand in het oog! Als de 
programmatie bekend is, zullen wij 
flyers tentoonstellen in de verschil-
lende LDC’s. 

Film grootouder-kleinkind 
’Pocahontas’

De komst van een mysterieus schip 
vol Engelse kolonisten, geleid door 
kapitein John Smith, trekt de aan-
dacht van prinses Pocahontas en 
haar volk. Er begint een ongelofe- 
lijke reis vol humor, trouw en liefde. 
Maar Pocahontas neemt een ingrij- 
pende beslissing, waardoor twee 
werelden ontstaan…

 dinsdag 4 juli

 LDC De Vlinder

 14u

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

+ €    dinsdag 27 juni

Film DCP ‘Supercondriaque’
Romain is een eenzame fotograaf 
met een angst voor ziektes en bac-
teriën. Zijn huisarts en beste vriend 
Dimitri is het jarenlange gezeur zat 
en staat op het punt hem de deur te 
wijzen. Dimitri besluit hem echter 
nog één kans te geven en gaat op 
zoek naar de perfecte vrouw voor 
zijn vriend.

 vrijdag 7 juli 

 LDC De Parette

 14u 

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

+ €    vrijdag 30 juni
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Gebruikersgroep android 
smartphone

Op initiatief van enkele vrijwilligers 
verwelkomt LDC De Vlinder graag 
smartphonegebruikers die op 
maandelijkse basis willen bijeen-
komen. In deze gebruikersgroep 
worden ervaringen uitgewisseld 
over handige apps, tips, smartpho-
negebruik, …

 woensdag 26 april, 24 mei & 21 
juni

 LDC De Vlinder

 9u

€  gratis

 1 week op voorhand

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. 

 donderdag 

 LDC De Parette

 9u – 11u

€  €10 (reeks)

 voor wachtlijst aan het onthaal

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. We werken met een wacht-
lijst. Bij voldoende inschrijvingen, 
word je gecontacteerd voor con-
crete data.

 vrijdag 

  LDC De Parette

 9u - 12u

€  €10 (reeks)

 voor wachtlijst aan het onthaal 

Kunst in de kijker
De creativiteit van Tania en Marleen 
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

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig

Tentoonstelling ‘De 
bezettering’

De tentoonstelling ‘Bezettering 
14-18’ vertelt het verhaal van com-
municatie en oorlog van letterzet-
ters en bezetters. Aan de hand van 
tekstaffiches wordt het dagelijkse 
leven onder de Duitse bezetting in 
beeld gebracht. De tentoongestelde 
affiches werden geselecteerd uit de 
collecties van het Rijksarchief en de 
stads- en gemeentearchieven van 
Zuid-West-Vlaanderen.

 donderdag 30 maart - 2 mei 

 LDC De Vlinder

 14u - 17u

€  gratis

 is niet nodig

Workshop ‘De bezettering - 
belettering’ voor grootouder 
& kleinkind

Tijdens deze workshop gaan groot-
ouders en kleinkinderen creatief 
aan de slag met oorlogsaffiches uit 
de Eerste Wereldoorlog. De work-
shop is gratis, een schort meene-
men is aan te raden. 

 dinsdag 11 april 

 LDC De Vlinder

 14u

€  gratis

 vrijdag 7 april
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Ongewenst bezoek: slakken 
in de moestuin

In het voorjaar neemt de slakken-
bevolking toe door het warmere 
weer en regen. Luc Verplaetse, 
gepassioneerd moestuinier, licht 
kort de slakkensoorten toe en focust 
dan op manieren om de slakken- 
plaag de baas te blijven. Je krijgt 
ook nuttige aspecten van slakken te 
horen. Achteraf kan je nog vragen 
stellen over de moestuin. 

 vrijdag 14 april

 DH De Rijstpekker

 14u – 16u

€  €2,50 

+ €    vrijdag 7 april

Crea: werken met 
textielverharder

Iedereen heeft ergens wel op 
zolder een oude, vergeten  teddy-
beer staan. Je blaast je teddy nieuw 
leven in door hem te bewerken met 
textielverharder. Onder deskundige 
begeleiding leer je de knepen van 
het vak. Je keert terug huiswaarts 
met een pronkstuk! Breng zelf een 
teddybeer mee van 20 cm hoogte. 

 woensdag 19 april

 LDC De Vlinder

 14u

€   €8 

+ €    woensdag 12 april

Crea: geschenkdoosjes 
maken

Met Pasen in gedachten en de 
communies in aantocht is het altijd 
leuk om een origineel geschenk te 
geven, zeker in een eigen versierde 
doos. Agnes en Jeanette leren je 
graag hoe je zelf een doos versiert 
en bekleedt met serviettechniek. 
Een streling voor het oog! Breng zelf 
2 borstels mee. 

 woensdag 19 april  

 LDC De Parette

 14u

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €     woensdag 12 april

Erfgoeddag ‘Zorg’
Ontdek het verhaal van Harelbeke 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sla 
aan het knutselen en maak je eigen 
affiche met een hedendaagse vre-
desboodschap! Er zijn doorlopend 
gidsbeurten doorheen de tentoon-
stelling. Meer info: www.erfgoed-
dag.be 

 23 april

 LDC De Vlinder

 10u - 18u

€  gratis

 is niet nodig

Lessenreeks IPad – IPhone
Deze verkorte opleiding leert je in 5 
lessen werken met je iPad of iPhone.  
Een website opzoeken, je agenda 
beheren, e-mails verzenden, … je 
leert het allemaal. Ook wie meer uit 
zijn toestel wilt halen, is van harte 
welkom!  Je beschikt over een eigen 
iPhone of iPad.

 maandag 24 april - 29 mei 

 LDC De Vlinder

 13u30 - 16u30

€  €45

+ €    dinsdag 18 april

Crea: doosjes maken
Deze keer maak je 5 kleurrijke doos-
jes in verschillende groottes. Niets 
originelers dan een cadeautje te 
verpakken in een zelfgemaakt 
doosje. Katrien zorgt voor het 
materiaal, dat af te rekenen is bij 
inschrijving. Breng zelf een potlood, 
slijper, schaar, lat, snij- of placemat 
en haakpen nr. 2,5 of 3 mee. 

 dinsdag 25 april

 DH De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €6,50 (incl. materiaal)

+ €    dinsdag 18 april
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Voordracht Compostella
Je krijgt een stuk historische achter-
grond over Compostella. De ervaren 
Compostella reiziger Frans Maer- 
tens vertelt over zijn pelgrimstocht 
en deelt zijn ervaringen van de reis 
met de groep. De tegenslagen, maar 
ook de beklijvende momenten van 
grote vreugde die hem overkomen 
zijn, komen aan bod. 

 dinsdag 25 april

 LDC De Vlinder

 14u

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €    dinsdag 18 april 

Creaclub 
De crea-vrijwilligers staken de 
koppen bij elkaar om voor jou 
twee creatieve namiddagen te ver-
zorgen. In mei wordt de lente in 
huis gehaald en maak je bloemen 
op basis van gerecycleerde ma- 
terialen. In juni leef je je in Picasso 
in en worden jouw schildervaar-
digheden aangescherpt. 

 woensdag 17 mei & 21 juni 

 LDC De Vlinder

 14u

€   €1,50 (incl. materiaal)

+ €    1 week op voorhand

Crea: zeepdoosjes maken
Wie kent het zeepdoosje nog? De 
vaste waarde in elke badkamer! 
Zo’n doosje is vaak hét pronkstuk 
in die ruimte. Het ruikt lekker en is 
gemakkelijk zelf te maken. Agnes en 
Jeanette nemen je mee op deze cre-
atieve reis. Voorzie zelf een borstel, 
naald en draad. 

 woensdag 17 mei  

 LDC De Parette

 14u

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €    woensdag 10 mei

Kunst in de kijker
Jan Dewilde was leraar plastische 
opvoeding in het buitengewoon 
onderwijs. Hij werkte er met aller-
lei materialen, waaronder afval. Zo 
ontdekte Jan de kunst van assem-
blage en begon hij voor zichzelf 
beeldjes te maken met bestek. Zo 
creëerde hij beeldjes van mensen 
of dieren waarmee hij zowel zichzelf 
als de kijker verraste. 

 eind mei – juni

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig

Wachtlijst ‘Computer voor 
beginners’

Nog niet veel kaas gegeten van de 
computer en zin om bij te leren? 
LDC De Vlinder legt een wacht- 
lijst aan voor deze 6-delige cursus 
waarin je informatie leert opzoe-
ken, een reis boeken, mailen, foto’s 
digitaal opslaan, … Bij voldoende 
inschrijvingen, word je gecontac- 
teerd voor concrete afspraken in 
mei of juni.  

 maandag 

 LDC De Vlinder

 9u - 12u

€  €25 (reeks)

 wachtlijst aan het onthaal 

Wachtlijst ‘Windows 10’
Heb je moeite met Windows 10? In 
drie lessen worden de nieuwe ele-
menten van Windows 10 uitgelegd 
en ingeoefend. Je brengt je eigen 
laptop mee, dan kan je alle instel-
lingen al samen bekijken met de 
lesgever. Je plaatst je op de wacht-
lijst en bij voldoende inschrijvingen, 
word je gecontacteerd voor con-
crete data in mei of juni.

 vrijdag

 LDC De Vlinder

 9u - 12u

€  €30 (reeks)

 wachtlijst aan het onthaal 
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VORMING

Confituur bereiden met 
natuurlijke suikers

O.l.v. Griet Hellebuyck maak je con-
fituur o.b.v. natuurlijke suikers zoals 
appel- of peren diksap. Je krijgt 
verder ook uitleg over de gebruikte 
producten en natuurlijke & geraf- 
fineerde suikers. Tijdens de work-
shop kan je van alles proeven. Breng 
4 potjes (niet te klein) mee om die 
te vullen met de bereide confituur. 

 maandag 22 mei 

 DH De Rijstpekker

 14u – 17u

€  €11 (incl. 4 potjes confituur)

+ €    maandag 15 mei

Voordracht: Afrika anders
Stijn Vercruysse, journalist bij de 
VRT en Afrika-expert, komt langs en 
neemt je mee op een virtuele reis 
doorheen Afrika.  Hij brengt jullie 
de schoonheid en charme van dit 
continent aan de hand van foto’s en 
verhalen, doorspekt met persoon- 
lijke anekdotes.

 dinsdag 13 juni

 LDC De Parette

 14u

€  €2,50 (incl.1 koffie)

+ €    vrijdag 9 juni

Crea ‘ketting maken’
In twee lessen maak je, onder lei- 
ding van Katrien, een ketting met 
facet- en/of rocaillekralen volgens 
een vast patroon. Katrien brengt 
een ruim assortiment aan kralen 
mee, jij zorgt voor een keuken-
handdoek, schaartje, lintmeter en 
eventueel een bril & extra licht. 
Het materiaal wordt bij inschrijving 
afgerekend. 

 dinsdag 23 mei & 20 juni

 DH De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €15 (rocaille)/€ 30 (facet)

 dinsdag 16 mei

Voordracht: Krachtige 
kruiden

Waarom zou je nog langer krui- 
den kopen in de supermarkt als 
je ze altijd binnen handbereik kan 
hebben? Kruiden passen in een 
gezonde voeding, zijn niet alleen 
welgekomen gasten in de keuken, 
maar misstaan evenmin in ieders 
apotheekkastje. Deze voordracht 
zet je aan om kruiden zelf te kweken.

 dinsdag 27 juni 

 LDC De Parette

 14u

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €    vrijdag 16 juni

Voordracht ‘Terreurdreiging, 
1 jaar na de aanslagen’

22 maart 2016 staat in het geheugen 
gegrift als de datum van de aansla-
gen in Brussel. En jammer genoeg 
zijn het niet de enige aanslagen die 
2016 teisterden. Steven Decraene, 
VRT-journalist en Stasegemnaar, 
schreef hierover een boek en komt 
je vertellen over zijn ervaringen.

 dinsdag 30 mei

 LDC De Vlinder

 14u

€  €2,50 (incl. 1 koffie)

+ €    dinsdag 23 mei

Daguitstap LDC’s
Op 7 juli vertrekken we ’s middags 
richting Beisbroek.  Daar bezoeken 
we de volkssterrenwacht en het 
planetarium. Na de avondmaaltijd 
trekken we naar Sint-Pieterskapelle, 
waar Willem Vermandere zijn af- 
scheidsconcert geeft. Schrijf snel 
in voor deze boeiende dag en dit 
unieke concert, want de plaatsen 
zijn beperkt.

 vrijdag 7 juli

 opstapplaatsen voor de bus 
aan ieder dienstencentrum 

 vanaf 13u 

€  €55, drankjes inbegrepen

+ €    vanaf 15 april tot en met  
 15 juni
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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, …) 
georganiseerd door lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen.  De verza- 
melde punten kan je vervolgens omruilen tegen voordelen.  Deze voordelen 
zijn van tijdelijke aard en worden op regelmatige basis hernieuwd.  Ook de  
vrijetijdsdiensten van andere gemeenten bieden tal van omruilvoordelen aan  
(www.harelbeke.be/uitpas en 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, Deerlijk, 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 LDC De 
Parette.

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

- LDC De Parette, Paretteplein 19

-  DH De Rijstpekker, Kasteelstraat 13, Hulste

-  LDC 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 – KERKEN
De St-Amanduskerk in Bavikhove bevat 
een relikwie die reeds in de 17de eeuw veel 
bedevaarders aantrok. Van wie is deze relikwie?

F.  St-Amandus
G.  de heilige Maurus

De predikstoel is een van de pronkstukken in de 
St-Salvatorskerk. Naast de slang uit het aards-
paradijs en de maagd zijn er nog vier andere 
beelden. Wat stellen zij voor?

E.  de vier evangelisten
P.  de gedaanten waarin de duivel verschijnt

De huidige St-Salvatorskerk werd gebouwd in 
de 2de helft van de 18de eeuw. Het transept van 
de toren, die dateert uit de 12de eeuw, werd 
toen echter bewaard.  In de 2de wereldoorlog 
werd de toren evenwel gedynamiteerd. Door wie 
gebeurde dit?

A.  het Duitse leger in 1944
I.  het Belgische leger in 1940

De St-Jozefsparochie op het Eiland werd reeds 
opgericht in 1954. De kerk werd evenwel slechts 
ingehuldigd in 1964. Waar werden toen in 
afwachting de missen opgedragen?

R.  in de turnzaal van de gemeenteschool
V.  in de refter van de Maria-school

De St-Pieterskerk in Hulste is reeds de derde 
kerk. De eerste dateert van omstreeks 1063. In 
welk jaar werd de huidige kerk ingehuldigd?

I.  1906
S. 1912

De bouw van de St-Ritakerk op de Zandberg 
verliep niet zonder problemen. De werken 
werden in 1963 zelfs even stopgezet. Wat was 
het probleem?

T.  de samenstelling van het beton
L.  de betondikte van de wanden

De St-Augustinuskerk in Stasegem werd 
gebouwd in 1874. Ze mocht evenwel nog niet 
gebruikt worden als kerk, want er was nog 
geen parochie erkend. Dit gebeurde pas in 
1902. Waarvoor werd het gebouw in afwachting 
gebruikt?

H.  opslagplaats van textiel en tapijten
E.  opslagplaats van bier en brouwerijbeno-

digdheden

Naam :

Oplossing quiz

TRAIN JE BREIN

OPGAVE: Vorm met de letters, van de juiste 
antwoorden, een zevenletterwoord.
In te dienen bij 1 van de centrumleiders tegen vrijdag 
9 juni 2017.
Oplossing vorige quiz:  
het te zoeken woord was SLEUTEL
Proficiat aan Paul  Demeulemeester, die  2 
drankbonnetjes mag ophalen aan het onthaal van 
een LDC naar keuze.
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel n°56

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°56  

1

1

12 17 21

7

1

10

2

2

2

13 18 22

8

2

3

3

14 19 23

9

3

14

4

4

15 20 24

10

4

1 - 17

12

5

5

16

11

5 6

6

6

6

7

7

9 - 21

22

8

8

5

20

4

9

9

15

10

10

3

13

11

11 19

12

12

18

13

13

23

24

16

14

14

8

11

HORIZONTAAL 
1.  Ruimte boven de aarde - Europe-

aan
2.  Pyramidevormige gedenkzuil - 

muziekstuk voor instrument 
3.  Niet langer vasthouden - Stad in 

Zuid-Frankrijk 
4.  Laatstleden - voegwoord - ri- 

viertje in Antwerpen  -  deeltijdse 
betrekking

5.  Felrode kleine vrucht - Belgische 
rivier

6.  Onderofficier - Irish Republic 
Army - Familienaam van Marc 
Sleen 

7.  Ideale vakantietrip - Landcode 
Libanon

8.  Nalatenschap - gloeiend metaal 
bewerken

9.  Einde - voegwoord - Belgische 
Marine

10. Dopingmiddel (erytropoëtine) - 
Europese vrouw - Bontgekleurde 
papegaai

11.  Europese hoofdstad - Egyptische 
zonnegod -Selectiebureau van de 
federale overheid van België

12.  Filmapparaat - eenheid van lengte
13.  En dergelijke - Neon - Oud-militair
14.  Leemte, leegte -Bont 

De oplossing breng je binnen in of 
mail je naar één van de LDC’s tegen 
vrijdag 9 juni. De mailadressen vind je 
op de achterzijde van De Parettega-
zette. 

VERTICAAL
1.  President van Frankrijk - Kleine 

ruimte
2. Verwoestende virusziekte - 

Romeinse Rijk - Italiaans mode-
huis

3.  Snijwerktuig - Es
4.  Gewricht tussen boven-en onder-

arm - Spijskaart
5.  Slingerplant - De rol van moeder 

spelen
6.  Sint, heilige -Alarmtoestel 
7.  Zweedse winkelketen – Bevrijder
8.  Achter - Ad interim - Belgische 

provinciehoofdstad
9.  Brandafval - Stoomschip - Franse 

zomer
10. Europese hoofdstad - Lesgever in 

lager onderwijs
11.  Het initiatief nemen - Looft 
12. Werkstuk van de smid, en gehoor- 

beentje - Binnenkort
13.  Griekse onheilsgodin, dochter van 

Zeus - Rivier in Spanje
14.  Vogelverblijf - Europees dwerg-

staatje

Oplossing nr. 55 Zweeds raadsel : FEEST

Proficiat aan Zuster Martine, die 2 drankbonnetjes mag ophalen aan het 
onthaal van een LDC naar keuze!
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IEDEREEN BEROEMD
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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

4646



Elfde Julistraat 105 - 8530 Harelbeke
056 72 37 74

OCMW HARELBEKE

COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Callewaert Jean-Pierre 

Callewier Marcel 

Decavele Joris 

Demeulemeester Willy 

Phyfferoen Eric 

Verbeke Werner 

Verhenne Willy 

Bakelant Lieze 

Derez Mieke 

Tanghe Heleen 

Devies Celine 

Ameloot Jacinta

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Labeeuw Mario 
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

19e JAARGANG  -  NR 107

V.U. OCMW HARELBEKE 
PARETTEPLEIN 19 
8530 HARELBEKE

Deze Parettegazette wijdt je in de won-

dere wereld van de LDC’s 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 LDC. 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 

derijstpekker@ocmwharelbeke.be

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


