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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,

Naast het vallen van de bladeren en het optrekken van de 
wind, brengt de herfst ook een prachtig schouwspel van kleu-
ren met zich mee. De lokale dienstencentra brengen graag 
kleur in jouw leven met verschillende nieuwe activiteiten. 

En wat is er gezelliger dan samen met vrienden een uniek 
decoratieartikel zelf te maken voor de feestdagen of voor 
onder de kerstboom als ideaal geschenk? Onze vrijwillige 
creatieve duizendpoten begeleiden jou graag in het maken 
van iets unieks.

De lokale dienstencentra organiseren elke maand een workshop crea waarbij je jouw creativiteit de vrije loop kan laten 
gaan. Telkens wordt er een origineel werkje gemaakt waarmee je thuis zal kunnen pronken. Ontdek in de rubriek vor-
ming, welke werkjes je allemaal kan leren maken. 

Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten in de kijker en pik je graag een wistje datje mee, schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Dit kan door een e-mailtje te sturen naar nieuwsbrief.ldc@ocmwharelbeke.be of spring gerust 
eens binnen en laat uw gegevens na aan het onthaal. 

Veel leesplezier en tot binnenkort!

Dagmar, Céline, Ine en Mieke
Centrumleiders DH De Rijstpekker, LDC De Parette, LDC De Vlinder
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DE LOKALE DIENSTENCENTRA  
GAAN DE CREATIEVE TOER OP! 
Een leuke decoratie voor in jouw woning, een prachtig 
sieraad voor rond je hals, een ludiek postkaartje voor je 
vrienden en zoveel meer kan je dit najaar maken tijdens 
onze creaworkshops. De vrijwilligsters van onze lokale 
dienstencentra zijn creatieve duizendpoten die niets 
liever doen dan samen dingen creëren. Graag stellen 
onze vrijwilligsters hun creaworkshops voor, maar aller-
eerst wil ik hen aan u voorstellen.

De lokale dienstencentra hebben veel fantastische vrijwil-
ligers waaronder deze vier creatieve dames. Agens Devol-
der en Jeanette Velghe verzorgen in LDC De Parette de 
creaworkshops, Nadia De Coninck gaat creatief aan de 
slag in LDC De Vlinder en Katrien Verhulst neemt jullie 
mee op sleep touw in DH De Rijstpekker.

We starten met de crea in De Parette. Ik geef het woord 
graag aan Agnes en Jeanette, de super sympathieke vrij-
willigsters van de creaworkshops. 

Ongeveer 20 jaar geleden richtte Agnes de crea in De 
Parette op. Een aantal jaren erna kwam Jeanette erbij 
en samen creëren ze tot op vandaag nog talloze originele 
werkjes. In de begin jaren van de creaworkshops mochten 
we steeds veel deelnemers verwelkomen. 

Hoewel we nog altijd even enthousiast zijn over onze acti-
viteiten en trots zijn op de werkstukjes, zijn er de voorbije 
jaren minder deelnemers en dat vinden we jammer. We 
amuseren ons graag met de mensen, samen iets maken 

is steeds gezellig en een potje koffie mag niet ontbreken. 
Bij ons is gezelligheid troef dus! Graag verwelkomen we 
jullie in De Parette voor één van onze workshops.

Ook in LDC De Vlinder is er sinds de opstart een creaclub. 
Nadia stelde haar meteen kandidaat om deelnemers bij 
te staan in hun creatieve uitspattingen.

In oktober maken we een schilderachtig herfst tafereel 
met allerlei materialen die we verzamelen in het bos. Zelf 
schilder ik heel graag, hier kan ik mijn creativiteit de vrije 
loop laten gaan. Daarnaast maak ik graag 3D postkaart-
jes, voor de feestdagen leer ik jullie kerstkaartjes maken 
die jullie kunnen opsturen naar jullie naasten.

We weten dus al waar we onze originele kerstkaartjes 
kunnen maken en terecht kunnen voor een gezellige 
namiddag. 

In DH De Rijstpekker kan je dan weer terecht bij Katrien 
die jaren lange ervaring heeft op creatief vlak. Ze gaf les in 
het volwassen onderwijs en stelt ook haar eigen creaties 
tentoon via kunst in Hulste.

Katrien is een bezige bij die graag creatief aan de slag 
gaat. In het dorpshuis leer ik de deelnemers onder andere 
haken. We starten altijd met een basissteek en bouwen 
op tot volledige poppetjes. Zo maken we voor de feest-
dagen verschillende kerstdecoraties. Naast haken kan 
ik ook goed overweg met de breinaalden. Het doet me 

IN DE KIJKER
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IN DE KIJKER

CREACLUB WORKSHOPS
BLOEMSCHIKKEN

 maandag 9 oktober

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €25 (incl. materiaal)

 maandag 2 oktober

HALLOWEENSPOOKJES

 woensdag 18 oktober

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 (breng zelf een wit laken 
mee)

 woensdag 11 oktober 

HAKEN 

 dinsdag 24 oktober

 DH De Rijstpekker

 8u30

€  €5 (breng zelf een haakpen 
mee)

 dinsdag 17 oktober 

HERFSTWORKSHOP 
VOOR (GROOT)OUDER 
EN KLEINKIND

 dinsdag 31 oktober

 LDC De Vlinder

 13u00

€  €2

 dinsdag 24 oktober

KERSTBALLEN

 dinsdag 7 november

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €10

 dinsdag 31 oktober

HAKEN

 dinsdag 21 november 

 DH De Rijstpekker

 8u30

€  €5 (breng zelf een haakpen 
mee)

 dinsdag 14 november

KERSTKRANS

 maandag 4 december

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 (incl. materiaal)

 maandag 27 november

KERSTKAARTEN

 dinsdag 5 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

 dinsdag 28 november

HAKEN

 dinsdag 19 december 

 DH De Rijstpekker

 8u30

€  €5 (breng zelf een haakpen 
mee)

 dinsdag 12 december

WINTERWORKSHOP 
VOOR (GROOT)OUDER 
EN KLEINKIND

 woensdag 3 januari

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

 woensdag 27 december

een plezier als ik de deelnemers na 
de workshop zie pronken met hun 
haakwerkjes of hun zelfgemaakt 
sieraad.

Dankzij de medewerking van onze 
enthousiaste vrijwilligers nemen 
jullie straks een uniek werkje mee 
naar huis! En daarbovenop bezor-
gen ze jullie een gezellig namiddag.

Louise Desloovere

WIST JE DAT..

Je in ruil voor 5 Uitpas  

spaarpunten een korting  

van 2 euro kan krijgen  

op elke creaworkshop?
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VOEDINGSETIKET
Laat u zich wel eens leiden door die heerlijk ogende aard-
bei op het etiket van een yoghurt? Maar soms blijkt in die 
yoghurt amper aardbeien te zitten. Wanneer er afbeel-
dingen van bv. aardbeien op de verpakking staan of het 
ingrediënt wordt vermeld met de benaming, moet het 
gehalte van dat specifieke ingrediënt verplicht vermeld 
worden op het etiket, en die gehaltes zijn soms teleur-
stellend. In plaats daarvan worden wel rijkelijk aroma’s 
en  kleurstoffen toegevoegd. De lage gehaltes van het 
echte product fungeren dus in feite als een ”alibi-ingre-
diënt “ om de aanwezigheid van dergelijke  aroma’s en 
kleurstoffen te maskeren.

Wat is verplicht?

De voedingsinformatie  moet  worden meegedeeld aan 
de hand van de volgende zeven elementen in een vaste 
volgorde en bij voorkeur in een tabelvorm:

• Energie (kJ/100 g en kcal/100 g)

• Vetten (g/100 g), waarvan verzadigde vetzuren 
(g/100 g)

• Koolhydraten, waarvan suiker (g/100 g)

• Eiwitten (g/100 g)

• Zout (g/100 g) 

Naast deze zeven verplichte elementen mogen fabrikan-
ten ook de volgende voedingsstoffen vermelden: 

• enkelvoudig onverzadigde vetzuren, meervoudig 
onverzadigde vetzuren,

• polyolen, zetmeel, vezels

• Ook mineralen en vitamines mogen vermeld worden 
als ze in significante hoeveelheden aanwezig zijn. 

Ten minste houdbaar  en te gebruiken tot?

“Ten minste houdbaar tot” (THT):Een datum van mini-
male houdbaarheid voor minder kwetsbare producten 
die aangeeft tot wanneer de producent een perfect kwa-
litatief product garandeert. 

Indien de verpakking niet werd geopend en ze onder 
ideale omstandigheden werden bewaard, zijn deze eet-
waren na het verstrijken van de datum en afhankelijk van 
de productcategorie nog een tijd(je) perfect eetbaar. Is de 
THT-datum van een product gepasseerd, controleer dan 
op basis van de geur, smaak en kleur of het nog in orde 
is in plaats van het zonder meer weg te gooien. 

“Te gebruiken tot” (TGT): Een uiterste houdbaarheids-
datum die wordt aangebracht op levensmiddelen die 
zeer bederfelijk zijn en na korte tijd een gevaar voor de 
menselijke gezondheid kunnen opleveren (bv. vlees, sla-
tjes, roomgebak …). Deze datum moet worden vermeld 
met aanduiding van dag/maand/jaar, en moet absoluut 
worden nageleefd gezien de mogelijke gezondheidsrisi-
co’s.

Bron: www.testaankoop.be

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
Maandag 2 oktober, 6 november & 4 december 
15u30-16u30

LDC DE PARETTE
Maandag 30 oktober, 27 november & 18 december 
14u30-16u30

DH DE RIJSTPEKKER
Dinsdag 31 oktober, maandag 13 november & 
woensdag 6 december 
13u-14u

INFOMOMENT VOEDINGSETIKETTEN:
 Dinsdag 12 december 2017, 14u

 +   Dinsdag 5 december
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VRIJWILLIGERSHOEKJE

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR DE 
BOODSCHAPPENDIENST
Boodschappen doen is een wekelijkse gebeurtenis waar 
we soms niet (meer) bij stil staan. Op een dag wordt het 
dragen van de boodschappen te zwaar, het vinden van 
geschikt vervoer een probleem en het in en uit de auto 
stappen moeilijk. 

Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers die de bood-
schappen willen doen voor wie het zelf niet meer kan. Je 
gaat langs bij de gebruiker en maakt samen een bood-
schappenlijstje op. Je doet de boodschappen. Je bezorgt 
de boodschappen bij de gebruiker thuis en helpt bij het 
opbergen ervan.

Je rijdt met je eigen wagen en krijgt een kilometerver-
goeding.

Ken je iemand die mogelijks geïnteresseerd zou zijn in 
deze vacature? Spreek deze persoon zeker aan! Jouw 
ervaringen als vrijwilliger maken misschien het verschil!

Wil je graag meer informatie over vrijwilligerswerk? Neem 
contact op met Sandra. Bel  hiervoor naar 056/735.190 of 
mail naar vrijwilligerswerk@ocmwharelbeke.be.

Griepvaccin

Tijdens je vrijwilligerswerk kom jij mogelijks in aanraking 
met verzwakte personen. Veel senioren of bewoners van 
de woonzorgcentra zijn kwetsbare mensen. Zij zijn vat-
baarder voor besmetting.

Als je gevaccineerd bent, is de kans dat je griep krijgt 
veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan wordt je met 
een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties 
zoals longontsteking ook veel kleiner. Je preventief laten 
vaccineren kan dus nuttig zijn. 

Zoals elk jaar moedigen wij het plaatsen van een griep-
vaccin bij vrijwilligers aan. Daarom voorzien we ook dit 
jaar één moment waarop je je als vrijwilliger kan laten 
vaccineren in de gebouwen van het OCMW. Een brief met 
meer uitleg en een concrete datum volgt.

Bedankt Willem

Wij nemen graag de tijd onze vrijwillige dispatcher van 
de minder mobielen centrale te bedanken voor de jaren-
lange inzet en collegialiteit. Wij wensen hem het beste 
toe!

Sandra Snick

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

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u30

 056 73 51 90 

 vrijwilligerswerk@ocmwharelbeke.be 
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AAN HUIS BIJ…
Toen wij aanbelden ten huize van Nele Vanden Borre in 
Bavikhove stonden wij met ons driekoppig interviewteam 
voor een totaal onbekende opdracht. De deur ging open 
en meteen, door haar verschijning, week elk spoor van 
pennenkoorts uit onze vingers. Zij maakte in ons iets 
wakker dat ons herinnerde aan onze verre kindertijd. 
Het begin van een verjongingskuur die nog een uur zou 
duren.

Nele is geboren in het jaar 1978 in Bavikhove. Vader 
Filip was meubelmaker en moeder Rita Holvoet was de 
huisvrouw. In het gezin van vier kinderen was Nele de 
oudste. Reeds in de lagere school, bij de zusters, komt er 
bij Nele iets tot uiting dat de kiem vormt van een schep-
pingskracht die zich tot op vandaag steeds breder heeft 
ontwikkeld. Verzot als zij was op sprookjes en verhalen 
greep ze zelf ook naar de pen om gedichtjes en verhaal-
tjes te schrijven. Tijdens haar middelbare schooltijd, in 
het H. Hartinstituut in Harelbeke, stelde zij haar creatief 
schrijftalent in dienst van de schoolkrant.

Na de schooltijd, aan de leeftijd van 18 jaar, ging zij 
werken als weefster in een bedrijf in Waregem. Daar 
hield zij het acht jaar vol, maar gedurende die periode 
moest zij afzien van haar beeldende gedrevenheid. Zij 
heeft die acht jaar ervaren als een innerlijke verduiste-
ring die evenwel in haar een stem wakker maakte die 
zei: de kinderen wachten op jou lichtspel. Zij nam dan 
ook de beslissing om in Tielt de opleiding kleuterleidster 
te volgen. Het bijzondere aan deze opleiding was dat zij 
thuis mocht studeren en dat zij geregeld interims mocht 
doen. Ondertussen volgde zij een cursus bij Wisper met 
het oog op het verwerven van de praktische kennis 
om kinderboeken te schrijven. Tijdens die periode van 
afstandsonderwijs is Nele ook moeder geworden van 
dochter Isalien en zoon Thibaut.

Vanaf 2008 wijdt zij zich volledig aan het schrijven van 
kinderboeken; dit onder het pseudoniem Victoria Jong. 
De vele teksten die zij al geschreven had wilde zij her-
werken. Zij wilde immers niet onder het kwaliteitsniveau 
van de andere kinderboeken blijven. Daarbij had zij nog 
het probleem dat het niet gemakkelijk was om een uit-

gever te vinden. In 2012 wordt haar eerste jeugdboek 
gedrukt bij de uitgeverij “Eigenzinnig” in Groningen. 
Kort daarna vindt zij dan toch een uitgeverij dichterbij; 
namelijk “Het Punt” in Dendermonde. Haar eerste twee 
boeken illustreerde zij zelf, voor de volgende drie  kon zij 
voor de illustraties rekenen op de medewerking van haar 
vriendin Leen Galle. Vier jaar geleden startte Nele een 
heel merkwaardig project: zij ging samen zitten met de 
leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool in 
Bavikhove om, samen met haar, korte teksten te schrijven 
en tekeningen te maken. Deze speelse vondsten werden 
dan gebundeld en tot een boek verwerkt met de titel 

U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam : Nele  Vanden Borre

Beroep: schrijfster jeugdboeken  
 en coach hoog-sensitiviteit

Geboortedatum: 2/01/1978

Hobby’s: schrijven, acteren, muziek, theaterwerk
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“Verborgen stad en andere verhalen”.  Op de volgende 
boekenbeurs in Antwerpen zullen wij er Nele zien staan 
met haar nieuw boek “Een ster aan de hemel”, met  
illustraties van Reinhilde Debruyne uit Hulste.

Dit jaar behaalde Nele, na vijf jaar studie, het diploma 
“hoogsensiviteit”. Zij begon een praktijk: “Creametho”. 
Hiermee opent zij een poort die toegang geeft op een 
werkterrein waar zij, als ervaringsdeskundige, kinderen 
en jongeren met gevoelsproblemen kan begeleiden. 
Deze praktijk omvat ook het helpen zoeken naar de best 
geschikte studierichting. Blijkbaar groeit meer en meer 
de behoefte om de jonge ziel te leren kennen, want 
Nele wordt ook gevraagd om daarover voordrachten te 
houden.

Zo kregen wij een boeiende levenslijn te horen. Dat wat 
Nele in haar kindertijd al bezielde heeft zij tot op vandaag 
kunnen bewaren. Meer nog, zij heeft die kindkrachten 
bewust zoveel ruimte geschonken dat zij deze nu als 
lichtkrachten in dienst kan stellen van de jongeren van 
nu. Zo een levensweg verdient navolging, want rond de 
jongeren ontwikkelt zich een web van technische en digi-
tale inkapseling. Zij worden bedolven onder een stort 
van valse beelden en schijnklanken. Wij kunnen het maar 
toejuichen dat er nog jonge mensen zijn zoals Nele, die 
de overschaduwde lichtkrachten van onze kinderen en 
kleinkinderen weer kunnen aanvuren.

“Nele, het interview had werkelijk iets van een openba-
ring. Wij mochten even kijken door uw ogen en luisteren 
met uw oren, en meteen ervaren dat verwondering en 
speelsheid hemelse schatten zijn. Dank Nele voor jou 
boeiende levensgetuigenis, en wij danken jou ook in 
naam van onze trouwe lezers.”

Intervieuw en artikel : Joris Decavele en Marcel Callewier 

Foto’s : Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD
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U AAN HET WOORD

WIE IS WIE? 
Deze keer gingen we snuisteren in het wieleralbum van één van onze redactieraadleden. De foto werd genomen op de 
viering van alle kampioenen van De Kortrijk Groeninge Spurters. Wie is wie?

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

Oplossing foto juli-september 2017:

De foto werd genomen op 17 maart 1989 bij de 
officiële aanstelling van de nieuwe stadshostessen.

v.l.n.r.: Vandorpe Jacinta, Vandenbroucke Kaat, 
Vandekerkhove Valérie en Buyck Ann. 

Met dank aan Vandorpe Jacinta voor het insturen 
van de oplossing.
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U AAN HET WOORD

WEERSPREUKEN 
Oktober
-  Een schoon nazomerken is Treeskens zomerken. (15/10)

-  Het zal gaan regenen want de goot stinkt.

-  De bomen staan in vlammende kleuren,  
de bladval zal gebeuren.

-  Vele noten, harde winter.

November
-  Als de bladeren vallen op Sint-Martijn zal de winter een 

harde zijn. (11/11)

-  Wat je met storm kwijt raakt, haal je met mooi weer niet 
terug.

-  Met Liesbetje korten de dagen nog een beetje. (17/11)

-  Onweer laat in het jaar, de vriezeman is nog niet klaar.

DECEMBER
-  December koud en wel besneeuwd, zo maakt men grote 

schuren gereed.

-  Bij weinig wind en veel vocht is de winter gauw uitver-
kocht.

-  Komt de wind uit het noordenland, houdt de winter stand.

-  Hangt met Kerst ‘t ijs aan de twijgen, ge zult met Pasen 
lente krijgen.

  Tekst: Willy Verhenne 

Cartoon: Marcel Callewier

POEZIE
Najaarsstramien
Milde stralen, niet te evenaren, 
in zachtheid niet te overzien. 
Genoeglijk wil ik ze bewaren, 
vermengd in een hemels stramien.

Palet vol rijke tinten. 
Een ritselend verhaal 
dat in de late zomer 
vertelt in eigen taal.

Kleurige harmodie vol luister. 
De wind speelt wijl jij fluistert. 
Fluweel dat het najaar zingen doet. 
Een ode, een nooit aflatend minnelied.

Diane Pouleyn

LACHVITAMINES
Mijn geheugen gaat sterk achteruit Mildred, dus 
veranderde ik mijn wachtwoord naar “onjuist”. Als 
ik nu inlog met het verkeerde wachtwoord, zal de 
computer mij vertellen: “Uw wachtwoord is onjuist”.

Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel lief aan 
om dat te halen. Wat voor ijsje ze dan wil. “Een bol-
letje vanille, chocolade en aardbei. Zal ik het even 
opschrijven?” Vraagt ze lief.

Nee, hoeft echt niet. “Echt niet?” “Nee, echt niet.” 
Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij dat heus nog 
wel kon onthouden.

Komt ie terug met 2 zakken patat.

Foetert oma: “Zie je nou wel! Ben je toch nog de 
mayonaise vergeten!”

Willy Verhenne
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JUMELAGE–ZUSTERSTEDEN: 
EENHANA
Onze stad is gejumeleerd met Kinheim in Duitsland en 
met Aire-sur-la-Lys in Frankrijk. Met  Eenhana in Namibië 
bestaat een stedenband. Maken wij even kennis met deze 
Afrikaanse stad.

Ontstaan

In Harelbeke bestaat er een Noord-Zuid Raad die in de 
gemeenteraad van 21/02/2005 als stedelijke adviesraad 
erkend werd. Het doel is om  activiteiten, die betrekking 
hebben op de problemen van vnl. Afrikaanse landen, te 
organiseren en te ondersteunen. Het Zuiden is in volle 
ontwikkeling en veel steden kunnen er zeker heel wat 
ondersteuning gebruiken op gebied van bestuur, admi-
nistratie en handel.

 Een stedenband, een samenwerkingsakkoord tussen 
twee lokale besturen, is daartoe een geschikte metho-
diek. De bedoeling ervan is de bestuurlijke capaciteit 
en het democratiseringsproces in de zusterstad te ver-
sterken. In de gemeenteraad van 11 juni 2007 werd de 
oprichting van een dergelijke stedenband goedgekeurd. 
Drie steden kwamen daarvoor in aanmerking: Eenhana 
en Ondangwa, beiden in Namibië, en Bignona in Senegal. 

Omwille van een redelijk gelijkaardige ambtelijke en poli-
tieke organisatie en omwille van de ligging in ongeveer 
dezelfde tijdszone viel de keuze op Eenhana. In november 
2007  werd de stedenband met deze stad bekrachtigd.

Eenhana 

Eenhana is de hoofdstad van de Ohangwena regio, één 
van de veertien regio’s in Namibië. Het ligt  in het noor-
den van het land  aan de grens met Angola. 

Eenhana werd in het begin van 1930 gesticht door de 
Lutherse dominee Paul Hamutenya. Hij was actief in 
Edundja, maar naarmate de streek meer en meer bevolkt 
raakte, besloot hij een nieuwe nederzetting te stichten 
in het woud, dit voor de Oshikwanyama bevolking. In 
1932 bouwde hij er een kerk en in 1936 stichtte Linda  
Helenius, een verpleegster, er een missiepost. Eenhana 
werd aldus een centrum voor medische zorg in de regio. 
Namibië was, vóór het onafhankelijk werd, een mandaat-
gebied van Zuid-Afrika en Eenhana was een centrum voor 
de Zuid-Afrikaanse strijdkrachten.  In 1992 werd Eenhana 
erkend als nederzetting en in 1999 als stad. Op 1 juli 2002 
werd het zelfbesturend.

U AAN HET WOORD
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Het aantal inwoners neemt de laatste jaren sterk toe, van 
2814 in 2001 tot 5528 in 2011 en  momenteel wordt het 
op iets meer dan 10.000 geschat. De officiële voertaal is 
het Engels. Er is  een, volgens Afrikaanse normen, goed 
uitgebouwde infrastructuur en ook het onderwijs is rela-
tief goed georganiseerd.

Door de nabijheid van Angola Is er redelijk veel nering. 
Het stadsbestuur tracht de handel nog te bevorderen 
door allerlei organisaties. Zo is er sedert 2008 een jaar-
lijkse handelsbeurs. De bedoeling is om een forum te 
bieden aan de lokale handelaars en om investeerders 
aan te trekken. Dit jaar werd ze reeds voor de tiende keer 
georganiseerd, dit van 31 juli t.e.m. 5 augustus.

 Ook op het vlak van toerisme tracht Eenhana te scoren. 
Een belangrijke troef daarbij is de Trans Caprivi snelweg, 
een toeristische route die door Eenhana  passeert. Het 
Eenhana Memorial  heiligdom is er het voornaamste 
monument; het eert de talrijke guerrillastrijders die 
sneuvelden in de   onafhankelijkheidsoorlog met Zuid-
Afrika, en die over een aantal massagraven in Eenhana 
begraven zijn.

Realisaties

De samenwerking met Harelbeke heeft reeds volgende 
resultaten opgebracht:

- Oprichten en opleiden Jeugd Rode Kruis

- Bouwen van een gebouw voor de marktleider

- Marktreglement ontwikkelen voor de handelaars

- Beleidsplan opmaken voor beheer van de  stortplaats 
voor huisvuil

- Ontwikkelen van een digitaal informatiesysteem voor 
werkzoekenden

- Ontwikkelen van een personeelsdatabank voor het 
stadsbestuur

- Informatie uitwisseling over het organiseren van een 
congres i.v.m. toerisme

N.B. Een delegatie van Eenhana bracht in de week van 17 
tot 22 september een werkbezoek aan onze stad.

Artikel : Joris Decavele 

Foto’s : Eric Phyfferoen en Stadsarchief Harelbeke
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DE VELODROOM VAN HARELBEKE
Er is geen spoor meer van te bespeuren in het straatbeeld 
maar sommigen zullen hem nog ‘geweten’ hebben: de 
velodroom in de Gentsesteenweg. Begin vorige eeuw 
verschenen stilaan meer en meer fietsen in het straat-
beeld en daarmee kregen ook wielerwedstrijden almaar 
meer bijval. In verschillende steden begon men aan het 
inrichten van ‘velokoersen’ op de openbare weg. Vanaf 
1905 kwam daar een nieuwe rage bij: het fietsen op een 
wielerpiste of velodroom. Ook Harelbeke kreeg in de 
jaren voor de Eerste Wereldoorlog een zomerbaanpiste 
(‘zomer’ omwille van in open lucht). In 1908 werd op een 
stuk grond tussen de inmiddels oude stedelijke begraaf-
plaats en wat nu de Wolvenstraat heet, een velodroom 
met rijvlak in beton aangelegd. De ingang bevond zich 
langs de Gentsesteenweg, ter hoogte van het huidige 
huisnummer 37.

In de buurt ontstonden al gauw herbergen met typische 
namen als ‘In De Velo’ en ‘De Nieuwe Vélodrome’. Bij 
de velodroom zelf was er ook het café ‘Au Vélodrome’ 
(Gentsesteenweg nr. 39), dat later ‘Hôtel Au Vélodrome’ 
is geworden en nog later ‘De Beenhouwerskring’.

Op de piste waren regelmatig Belgische wielergoden te 
zien. Cesar Debaets, Pol Matton en Julien Delbecque zijn 
maar enkele namen van stadsgenoten die renommee 
hadden in de toenmalige wielerwereld. Talrijk waren 
ook de Harelbekenaren die aan de piste een gescheurde 
broek of een gekwetste arm of been overhielden. De twee 
belangrijkste en best betaalde disciplines die indertijd 
op het programma stonden waren de snelheidswedstrij-
den en de wedstrijden achter gangmakers (met Derny- 
motoren). De winnaars kregen de voor die tijd mooie 
som van 200 frank.

Ondanks hun aanvankelijke succes hielden de meeste 
wielerbanen in België niet lang stand. In de velodroom 
van Harelbeke werden tot in het begin van de jaren 1930 
wedstrijden gereden. Korte tijd later werd hij afgebro-
ken. Het café dat bij de velodroom hoorde, veranderde 
van naam in ‘De Beenhouwerskring’, naar het beroep 
van de nieuwe eigenaars van de site, de beenhouwers-
familie Vandeputte (‘Putjes’). Het stuk grond waarop de 
velodroom stond, bleef lange tijd in onbruik, tot de Stad 
Harelbeke het in 1955 aankocht om de begraafplaats uit 
te breiden.

Artikel : Erfgoedkring De Roede van Harelbeke
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WIELERJAAR EVEN TERUGBLIKKEN: DE GROTE 
RONDES EN HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2017  
Na de voorjaarsklassiekers komen de renners die voor 
de grote rondes zijn aangeduid in actie. De ronderenners 
gooien de benen los in de Giro, om dan paraat te zijn voor 
de Tour de France en nog een laatste keer te schitteren 
in de Vuelta.

De eerste van de drie grote rondes, is de ronde van Italie 
door iedereen wel bekend als De Giro. Dit jaar werd de 
Giro voor de 100ste keer gereden. Quick-Step Floors en 
Lotto Soudal hebben hun beste spurters gestuurd, in de 
hoop kans te maken op ritwinst. De Belgische ploegen 
ontbreken echter nog klassementsrenners die kunnen 
meedingen naar de eindzege. We wachten al meer dan 
40 jaar op een nieuwe ronderenner van hetzelfde kaliber 
als Merckx, Van Impe of zelfs Johan Demuynck. 

Bij gebrek aan deze ronderenners zetten de Belgische 
wielerploegen dan ook massaal in op ritoverwinningen in 
de grote rondes. De jongens van Quick-Step Floors waren 
er klaar voor en onder het alziende oog van Patrick Lefe-
vere konden ze vier ritzeges in de wacht slepen. En dat 
allemaal dankzij de spurtersbenen van Fernando Gaviria. 
Naast de vier ritzeges in de massaspurt, won Bob Jungels 
ook nog een bergrit voor Quick-Step Floors; Jungels werd 
beloond met een contractverlenging voor drie jaar.

Lotto Soudal kon ook zegevieren in Tortoli met André 
Greipel. Iedereen keek vol spanning uit naar wie met de 
eindzege in het klassement zou gaan lopen en met de 
roze trui naar huis mocht. De tijdrit naar Milaan op de 
laatste dag was alles beslissend. Nairo Quintana moest 
alsnog zijn leiderspositie afstaan aan de Nederlandse 
tijdritmachine Tom Domoulin. De roze Giro trui glansde 
die dag, voor het eerst in de geschiedenis, Oranje. Quin-
tana werd nog nipt tweede voor Nibali. Nederland had 
na Janssens en Zoetemelk ook 40 jaar gewacht op een 
klassementsrenner zoals Dumoulin; er is dus ook nog 
hoop voor ons Belgenlandje. We kijken alvast uit naar 
Dumoulin zijn prestaties in de Tour de France. Het is een 
jongeman met capaciteiten die met een goede conditie 
en de juiste ploeg rond hem zeker kans maakt op geel. 

In mijn volgende terugblik kunnen jullie alles lezen over 
de Tour de France en de Vuelta, wat ik jullie wel al kan 

verklappen, is wat elke koerskenner waarschijnlijke ook 
al voorspelde. Froome gaat er opnieuw vandoor met het 
geel, rond de groene trui is er wat meer ophef. Meer 
hierover in mijn volgend verslag.

De nationale titel en de eer, daar was het zich om te 
doen op 25 juni 2017. Philippe Gilbert, probeerde zijn 
titel te verdedigen, maar slaagde er helaas niet in. Maar 
nu lopen we al voor op de feiten. 

Het startschot werd gegeven op de Grote Markt van Ant-
werpen, waar de renners begonnen aan een rit van 238 
kilometer richting Desguinlei. Naarmate de eindmeet in 
zicht kwam steeg de spanning. De vijf koplopers slaagden 
erin hun kleine voorsprong te houden tot aan de meet. 

De renners probeerden om de beurt om weg te rijden, 
vooral Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire probeerden 
zo de spurt te ontlopen ,maar Oliver Naesen hield alles 
onder controle. Op 400 meter van de streep trok Van-
marcke naar de kop met een alles of niets manoeuvre. 
Naesen week niet van zijn wiel en klopte Vanmarcke op 
de meet, gevolgd daar Jasper Stuyven. De favorieten Gil-
bert en Van Avermaet kwamen niet in het stuk voor en 
eindigden op meer dan een minuut van de koplopers. 

Ook de vrouwen maakten hun borst nat voor een snelle 
massaspurt, waarbij Jolien D’Hoore alweer aan het lang-
ste eind trok, gevolgd door Lotte Kopecky en Kelly Druyts.

Drie dagen voor het kampioenschap op de weg, ging Yves 
Lampaert uit Ingelmunster aan de haal met de kampi-
oenstrui in het tijdrijden. Lampaert haalde een gemid-
delde snelheid van 48, 93 km per uur en dit in extreme 
weersomstandigheden. De thermometer in Chimay gaf 
31 graden aan. Hij was 17 seconden sneller dan de kam-
pioen van vorig jaar Victor Campenaerts, 3de werd Ben 
Hermans op 31 sec.

Ik wens iedereen veel leesplezier en een goede gezond-
heid ,en tot een volgende keer met meer nieuws over de 
Ronde van Frankrijk!

Veel sportieve groeten van Werner Verbeke
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OORLOGSHELDEN  
UIT HARELBEKE
De optocht die op 11 november elk jaar vertrekt vanaf 
het Engels Kerkhof houdt, op weg naar de St-Salvatorkerk, 
altijd even halt bij het monument aan de hoek van de 
Gentsestraat met de Toekomststraat, om hulde te bren-
gen aan de twee oorlogshelden Robert Deprez en André 
Schaepdrijver. Wie waren deze mannen en wat hebben 
ze als verdedigers van ons vaderland gepresteerd?

Hun jeugd

Robert Deprez werd te Harelbeke geboren op 7 febru-
ari 1921 als jongste zoon in het gezin van vader Julien 
en moeder Maria Vanhaverbeke. Het gezin bleef niet 
van problemen gespaard, zo werd de jonge Robert op 
13-jarige leeftijd reeds geconfronteerd met het over-
lijden van zijn moeder. Robert volgde de lagere school 
in Harelbeke en trok na zijn middelbare studies aan het 
Koninklijk Atheneum te Kortrijk naar de normaalschool 
in Gent, waar hij voor regent studeerde. In zijn vrije tijd 
speelde hij voetbal bij Deerlijk Sport en was hij saxofonist 
bij muziekmaatschappij St-Cecilia.

André Schaepdrijver werd te Harelbeke geboren op 31 
december 1920. Hij was de enige zoon in het gezin van 
vader Antoon en moeder Gabrielle Debaere. Na de lagere 
school in Harelbeke en de middelbare studies aan het 
Koninklijk Atheneum te Kortrijk studeerde hij Politieke 
Wetenschappen aan de universiteit in Gent. In zijn vrije 
tijd hielp hij vaak bibliothecaris Albert Vandamme in 

de socialistische bibliotheek Ons Huis; hij werd er zelfs 
hulp-bibliothecaris. Hij bracht er heel wat tijd door, dit 
veelal samen met zijn boezemvrienden Robert Deprez en 
Marcel Becquaert. De drie jonge mannen hadden elkaar 
leren kennen tijdens hun studies aan het Koninklijk Athe-
neum te Kortrijk.

Hun ideaal

Bibliothecaris Albert Vandamme kon zich, na de capitula-
tie van het Belgische leger,  helemaal niet verzoenen met 
de Duitse bezetting. Samen met enkele vrienden stichtte 
hij de eerste kernen van het verzet. Ook met Becquaert, 
Deprez en Schaepdrijver, die hij regelmatig in de biblio-
theek ontmoette, sprak hij over zijn verzetsplannen tegen 
de bezetter, en de drie jonge mannen volgden hem in zijn 
idealen en plannen.

Hun reis

Op 13 juli 1942 verlieten de drie musketiers Harelbeke 
met bestemming Engeland. Met een vervalst document 
waarin verklaard werd dat ze naar hun werk moesten in 
Frankrijk, konden ze vanuit Brussel naar Parijs sporen. Om 
de demarcatielijn tussen het bezette deel en het onbe-
zette deel van Frankrijk te overschrijden, kregen ze de 
hulp van enkele spoorwegarbeiders die hen in de kolen-
wagon van een goederentrein verstopten. Zo kwamen 
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ze in Montauban terecht.  In twee 
groepen trokken ze de Pyreneeën 
over. Marcel Becquaert was niet in 
de groep van Deprez en Schaepdrij-
ver ingedeeld, maar zowel hij als 
Deprez en Schaepdrijver, werden 
in Spanje opgepakt door de Guar-
dia Civil. De drie vonden elkaar 
terug in een kamp in Miranda de 
Ebro. Het Britse consulaat kocht de 
drie uiteindelijk af van de Spaanse 
overheid en liet hen naar Gibral-
tar overbrengen. Na een kort ver-
blijf daar konden ze dan toch naar 
Engeland; ze kwamen er aan op 8 
juni 1943. Hun reis had bijna een 
jaar geduurd. Familie en vrienden 
in Harelbeke hoorden via de BBC de 
afgesproken boodschap: “De drie 
musketiers zijn goed aangekomen”.

Hun actie

In Engeland gingen ze in 
geheime dienst en sloten aan 
bij de S.O.E. (Special Opera-
tions Executive). Ze werden 
opgeleid als marconist bij 
de “geparachuteerde agen-
ten”. 

Robert Deprez werd voor-
bereid op parachutage in 
de buurt van Ronse.  Hij 
moest er zone III van het 
geheime leger organise-
ren en de verbindingen 
met Londen verzorgen.  
Zijn missie startte op 30 
maart 1944. Hun viermo-
torige Halifax werd echter 
boven de Westerschelde 
neergehaald en stortte in 
de stroom in de buurt 
van het Nederlandse 
Hansweert. Slechts 
vijf van de twaalf 

bemanningsleden overleefden de 
crash.  Robert Deprez werd als ver-
mist opgegeven. Het vliegtuig  ligt 
nog steeds op de bodem van de 
Westerschelde.

André Schaepdrijver werd op 1 mei 
1944 geparachuteerd in de buurt 
van Spy. Als marconist moest hij 
contacten leggen met het geheime 
leger. Toen hij op 17 augustus 1944 
aan het uitzenden was vanuit de 
pastorie in Vedrin, een deelge-
meente van Namen, werd hij door 
de Duitsers gearresteerd. Hij werd 
overgebracht naar het Oostenrijkse 
concentratiekamp Mauhausen.  

Daar overleed hij op 1 februari 
1945.

Het monument

Om beide oorlogshelden te herden-
ken werd eerst een gedenkplaat 
onthuld aan het geboortehuis van 
Robert Deprez in de Deerlijkse-
straat. Op 13 juli 2002 werd  dan het 
huidige, en waardiger, monument  
op  de hoek van de Gentsestraat 
met de Toekomststraat ingehuldigd.

Artikel : Joris Decavele
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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: 8u30 - 12u en 13u - 17u 
Vrij: 8u30 - 12u en 13u - 16u

 056 73 51 90

 onthaal@ocmwharelbeke.be

ONTHAAL DH DE RIJSTPEKKER
Ma-do: 8u30 - 12u en 13u - 17u 
Vrij: 8u30 - 12u en 13u - 16u

 056 73 52 70

 derijstpekker@ocmwharelbeke.be

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

 056 73 53 90

 onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be

OPGELET! 
DE OPENINGSUREN VAN ONZE ONTHALEN  

WIJZIGEN VANAF 1 OKTOBER!
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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 of 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, kan 
er vervoer aangevraagd worden voor een bezoek aan de 
bibliotheek,  de winkel, bezoek aan de LDC’s, … 

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

Lidgeld: €10 per jaar.

Prijs per rit: €0,30/km plus €0,50 administratiekosten 
met een minimumprijs van €3,50/rit.

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’ (pagina 6).

BOV-coaches
Benieuwd hoe je actiever kan worden zonder daarom lid 
te worden van een sportclub? Kan je een duwtje in de 
rug wel gebruiken? De beweegcoaches helpen je graag 
op weg naar een actiever leven. (€5/15min). 

Op maandag kan je van 12u30-13u30 en van 17.30-
18u30 terecht in LDC De Vlinder. 

Op donderdag van 17u-19u in het Stadhuis van Harel-
beke en op vrijdag van 15u-17u in DH De Rijstpekker.

DE PARETTEGAZETTE JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017   I    19



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 Experti-
secentrum Dementie ‘Sophia’ en wil personen met 
dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempe-
lige manier ondersteunen met gratis informatie, advies 
en begeleiding. Je kan meer inzicht krijgen in de leef-
wereld 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 thuiszorgcoördinato-
ren die tevens dementieconsulent zijn. 

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

NIEUW GEZICHT

Eind mei verwelkomden 
de lokale dienstencen-
tra een nieuw gezicht en 
moest er jammer genoeg 
afscheid genomen 
worden van een ander.

De lokale dienstencen-
tra nemen afscheid van 
Jacinta Ameloot. Zij heeft 
de afgelopen maan-
den vol enthousiasme 
Dagmar bijgestaan in DH De Rijstpekker. Samen zorg-
den ze ervoor dat het dorpshuis verder kon bloeien na 
het vertrek van Lieze Bakelant. Jacinta nam in afwach-
ting van de nieuwe programmaverantwoordelijke ook 
de redactie van De Parettegazette op zich en de pro-
grammatie van de infomomenten. Wij willen Jacinta 
hartelijk danken voor alles wat zij voor onze lokale 
dienstencentra heeft verwezenlijkt.

Op 29 mei startte Louise 
Desloovere als nieuwe 
programmatieverant-
woordelijke van de lokale 
dienstencentra. Zij staat 
in voor de planning en 
organisatie van de info-
momenten van de LDC’s. 

Daarnaast neemt ze 
plaats in de redactieraad 
van De Parettegazette en 
zorgt ze ervoor dat de 
digitale nieuwsbrief jullie bereikt met alle nieuwtjes 
en verschillende activiteiten in de kijker. Wie mobili-
teitsproblemen heeft, maar er graag op uit trekt kan 
terecht bij de Minder Mobielen Centrale, onder de 
hoede van Louise. 

Wil jij Louise beter leren kennen, twijfel dan niet en 
spring eens binnen in één van onze lokale diensten-
centra.

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

 8u30 - 12u30

 056 73 53 90

 woonzorg@ocmwharelbeke.be

DIENSTVERLENING
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OKTOBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

zo 1/10

ma 2/10

09u30 Tekenen 9u00 Computerlessen voor 
beginners

10u15 Turnen
14u00 Lessenreeks ipad en  

iphone/volksspelen13u30 Breien

13u45 Petanque 15u30 Gezondheidsconsultaties

di 3/10 14u00 Scrabble

9u00 Cursus tablet en smart-
phone 13u30 Praatgroep Engels

10u35 Wandelvoetbal
13u45 Petanque

13u30 Breien

wo 4/10

14u00 Wiezen/biljart

10u00 Turnen op muziek

9u00 Gebruikersgroep 'android 
smartphone'

13u30 Bewegen, vergeet het niet

13u45 Afsluit fietsseizoen 14u00 Voordracht: De Roede van 
Harelbeke

do 5/10

8u45 Lessenreeks Facebook
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Infomoment: 

Verkeersveiligheid 14u00 Kaarten/schaken
14u30 Line-dance

vr 6/10

9u00   Frans voor beginners

14u00 Pingpong

13u45 Petanque
9u30 Gebruikersgroep tablets

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge

14u00 Schilderen

za 7/10

zo 8/10

ma 9/10

9u30 Tekenen

9u00 Engels 

9u00 Computerlessen voor 
beginners10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Lessenreeks ipad en  

iphone/crea: bloemschikken13u45 Petanque

di 10/10 14u00 Scrabble

9u00 Cursus tablet en smart-
phone        9u00         Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal
13u45                           Praatgroep Engels/petan-

que13u30 Breien

wo 11/10 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

10u00       Italiaans 9u00 Spaans 2
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Gezelschapsspelen

do 12/10

8u45 Lessenreeks Facebook
9u00 Spaans 10u00 Zumba

13u45 Petanque/kinepolisfilm

14u00 Biljart
10u00 Yoga 14u00 Kaarten/schaken/lessen-

reeks kalligrafie14u30 Line-dance

vr 13/10

9u00   Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Bridge

za 14/10

zo 15/10
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OKTOBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 16/10

09u30 Tekenen
9u00 Engels 

9u00 Computerlessen voor 
beginners

10u15 Turnen
14u00 Infomoment: stress en 

burn-out13u30 Breien
14u00 Boekvoorstelling, Geert 

Noppe 14u00 Lessenreeks ipad en 
iphone13u45 Petanque

di 17/10 14u00 Scrabble/infomoment: 
leef brandveilig

9u00 Cursus tablet en smart-
phone 9u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal
13u45 Praatgroep Engels/petan-

que13u30 Breien

wo 18/10 14u00 crea: halloweenspookjes/
Wiezen/biljart/pingpong

9u00     Italiaans 9u00 Spaans 2
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Koffieklets

do 19/10

8u45 Lessenreeks Facebook 9u00 Spaans
10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Biljart
14u00 Zitdansen 14u00 Kaarten/schaken/lessen-

reeks kalligrafie14u30 Line-dance

vr 20/10

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen 14u00 Bridge

Start Digitale Week Start Digitale Week Start Digitale Week

za 21/10

zo 22/10

ma 23/10

 09u30 Tekenen

14u00 Lessenreeks ipad en 
iphone

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 24/10 14u00 Scrabble

8u30 Creaworkshop haken
9u00 Praatgroep Spaans

9u00 Cursus tablet en smart-
phone

13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

10u35 Wandelvoetbal

13u30 Breien

wo 25/10 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 9u00 Spaans 2
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Gezelschapsspelen

do 26/10

13u30 Wandelen 9u00  Spaans                           10u00 Zumba

13u45 Petanque 14u00 Kaarting 14u00 Kaarten/schaken/lessen-
reeks kalligrafie

14u00 Biljart

14u30 Line-dance

vr 27/10

9u00 Frans voor beginners 14u00 Pingpong 9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Bridge

za 28/10

zo 29/10
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OKTOBER/NOVEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 6/11

09u30 Tekenen

9u00 Engels 

8u00 Lessenreeks android

10u15 Turnen   14u00 Volksspelen

13u30 Breien
15u30 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque

Einde Digitale Week Einde Digitale Week Einde Digitale Week

di 7/11 14u00 Scrabble 

9u00 Cursus tablet en smart-
phone  9u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal 13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

13u30 Breien 14u00 Crea: kerstballen maken

wo 8/11 14u00 Wiezen
9u00    
10u00

Italiaans                                           
Turnen op muziek 9u00 Spaans 2/gebruikersgroep 

'android smartphone'

14u00 Gezelschapsspelen 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 9/11 13u45 Petanque/kinepolisfilm

9u00 Spaans
10u00 Zumba

10u00 Yoga

14u00 Kaarten/schaken/lessen-
reeks kalligrafie14u00 Infomoment: borstkanker/

mammo-box

vr 10/11

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

9u30 Gebruikersgroep tablets
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden

14u00 Bridge
14u00 Schilderen/kaarten & 

rummikub

za 11/11

zo 12/11

ma 30/10

09u30 Tekenen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 31/10 14u00 Scrabble

13 u00  Gezondheidsconsultaties
13u00

Grootouder-kleinkind 
creaworkshop:thema 
herfst13u30 Breien

14u00 Zangnamiddag 80+ 13u45 Petanque/creaclub

wo 1/11

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens een feestdag.

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

do 2/11

LDC De Parette is gesloten 
wegens een feestdag. 
Cafetaria & restaurant zijn 
open.

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens een feestdag. 
Restaurant is open. 

LDC De Vlinder is gesloten 
wegens een feestdag. 
Cafetaria & restaurant zijn 
open.

vr 3/11 14u00 Schilderen 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge/lessenreeks kalli-
grafie

za 4/11

zo 5/11
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NOVEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 13/11

9u30 Tekenen

9u00 Engels 14u00

Lessenreeks android/
Voordracht privacy bij 
gebruik van computer en 
internet

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 14/11 14u00 Scrabble

9u00 Cursus tablet en smart-
phone 9u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal 13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

13u30 Breien 14u00 Café café

wo 15/11 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans
9u00 Spaans 210u00 Turnen op muziek

13u00 Gezondheidsconsultaties

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Koffieklets met koekjes 
van weleer

do 16/11
13u45 Petanque 9u00 Spaans 10u00 Zumba

10u00 Yoga
14u00 Biljart/bowlen 14u00 Kaarten/schaken/lessen-

reeks kalligrafie14u00 Zitdansen

vr 17/11

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderen 13u45 Petanque

14u00 Schilderen 14u00 Bridge

za 18/11

zo 19/11 14u30 Matinee CC het SPOOR Matinee CC het SPOOR Matinee CC het SPOOR

ma 20/11

09u30 Tekenen

9u00 Engels 8u00 Lessenreeks android
10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 21/11 14u00 Scrabble

8u30 Creaworkshop haken 9u00 Praatgroep Spaans

9u00 Cursus tablet en smart-
phone 13u45 Praatgroep Engels/petan-

que

10u35 Wandelvoetbal
14u00 Infomoment: baarmoe-

derhalskanker13u30 Breien

wo 22/11

14u00 Wiezen
9u00 Italiaans 9u00 Spaans 2

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

13u30 Afsluit wandelseizoen
14u00 Gezelschapsspelen

9u00 Spaans 10u00 Zumba

do 23/11

14u30 Linedance 10u00 Yoga
14u00 Kaarten/schaken13u45 Petanque

14u00 Kaarting/boekenkaarting14u00 Biljart

vr 24/11

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2
10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque
14u00 Film: Intouchables

14u00 Bridge14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub

za 25/11

zo 26/11
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NOVEMBER/DECEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 27/11

09u30 Tekenen

9u00 Engels 

8u00 Lessenreeks android

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

13u30 Workshop: foto’s van  
camera op de pc plaatsen14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 28/11 14u00 Scrabble

9u00 Cursus tablet en smart-
phone  9u00 Praatgroep Spaans

10u35 Wandelvoetbal 13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

13u30 Breien 15u00 Vorming:vaardig rolstoel-
rijden

wo 29/11 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 9u00 Spaans 2

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

do 30/11

13u45 Petanque 9u00 Spaans 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 1/12

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Bridge

za 2/12

zo 3/12

ma 4/12

09u30 Tekenen
9u00 Engels 

8u00 Lessenreeks android 

10u15 Turnen 9u00 Lessenreeks kaartjes en 
menukaarten maken

13u30 Breien 14u00 Volksspelen

13u30 Workshop: foto’s van 
camera op de pc plaatsen

13u45 Petanque
15u30 Gezondheidsconsultaties

14u00 Crea: kerstkrans maken

di 5/12 14u00 Scrabble/workshop: de 
juiste kledij

10u35 Wandelvoetbal 
9u00 Praatgroep Spaans

13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

13u30 Breien 14u00 Creaworkshop:kerstkaart-
jes maken

wo 6/12 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans
9u00 Gebruikersgroep 'android 

smartphone'/spaans 210u00 Turnen op muziek

13u00 Gezondheidsconsultaties

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Gezelschapsspelen/film-
namiddag 80+: Zot van A

do 7/12

13u45 Petanque 9u00 Spaans
10u00 Zumba

14u00 Biljart 10u00 Yoga

14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance 14u00 Infomoment: mijn klein-
kind heeft autisme 

vr 8/12

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Bridge

za 09/12

zo 10/12
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DECEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 11/12

09u30 Tekenen

9u00 Engels 9u00
Lessenreeks kaartjes, 
menukaarten en uitnodi-
gingen maken

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 12/12 14u00 Scrabble/infomoment: 
mijn kleinkind heeft ADHD

10u35 Wandelvoetbal 
9u00 Praatgroep Spaans

13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

13u30 Breien 14u00 Infomoment:gezonde 
voeding

wo 13/12 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 9u00 Spaans 2

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

do 14/12

13u45 Petanque
9u00 Spaans 10u00 Zumba

13u45 Kinepolisfilm

14u00 Biljart
10u00 Yoga 14u00 Kaarten/schaken

14u30 Linedance

vr 15/12

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

9u30 Gebruikersgroep tablets 13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge

14u00 Schilderen

za 16/12

zo 17/12

ma 18/12

09u30 Tekenen

9u00     Engels

9u00 Lessenreeks kaartjes en 
menukaarten maken10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Kerstfeest14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 19/12 14u00 Scrabble

8u30 Creaworkshop haken 9u30 Praatgroep Spaans
10u35 Wandelvoetbal

13u45 Praatgroep Engels/petan-
que13u00 Breien 

wo 20/12 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 9u00 Spaans 2
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Koffieklets

do 21/12

13u45 Petanque 9u00 Spaans 10u00 Zumba
14u00 Biljart/bowlen 10u00 Yoga

14u00 Kaarten/schaken14u30 Line-dance 14u00 Kerstfeest

vr 22/12

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

9u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Kerstfeest/schilderen 14u00 Bridge

za 23/12

zo 24/12
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DECEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 25/12

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

di 26/12

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

wo 27/12 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

DH De Rijstpekker & 
cafetaria zijn gesloten. 
Restaurant is open. 

13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 28/12

13u45 Petanque 10u00 Zumba

14u00 Biljart 14u00 Kaarten/schaken/filmna-
middag

14u30 Linedance

vr 29/12
14u00 Schilderen/kaarten & 

rummikub 13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 30/12

zo 31/12

ma 1/01

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

di 2/01 

LDC De Parette is gesloten 
wegens een feestdag. 
Cafetaria & restaurant zijn 
open.

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

LDC De Vlinder is gesloten 
wegens een feestdag. 
Cafetaria & restaurant zijn 
open.

13u30 Bewegen,vergeet het niet

wo 3/01 14u00
Grootouder-kleindkind 
creaworkshop:thema 
winter
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LDC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag/10u15-

11u15/€1,5 per les (per halve of 
hele reeks), niet in schoolvakantie

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis

• Pingpong: woensdag/14u/gratis

• Line-dance: donderdag/14u30/€1 
per les (per halve of hele reeks)

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/9u30/€1,5 per 
les (per 2 maanden: nov-dec)

• Frans beginners: vrijdag /9u-
10u15/€2.5 per les (per halve of 
hele reeks)

• Frans gevorderden: 
vrijdag/10u15/€2.5 per les (per 
halve of hele reeks)

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag  
6 okt, 10 nov, 15 dec./9u30/gratis

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag/reeks 2, deel 2:  

7 nov – 19 dec/10u35/€15,00

• Turnen op muziek: woensdag/reeks 2, deel 2:  
8 nov – 20 dec/10u/€10,50

• Yoga: donderdag/reeks 2, deel 2:  
9 nov  - 21 dec/10u/€21,00

• Zitdansen: 19 okt & 16 nov/14u/€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 
• Petanque: dinsdag en vrijdag/13u45/gratis

ONTSPANNING 
• Bridge: vrijdag/14u00/gratis

• Kaarten: donderdag/14u/gratis

• Schaken: donderdag/14u/gratis

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. Zie 
maandelijkse kalender of informeer 

aan het onthaal van de lokale 
dienstencentra.

Informeer bij inschrijving of je activiteit doorloopt in schoolvakanties.

VAST AANBOD
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HULSTE BEZORGD(T) :  
KAFFIEPLEZIER IP’T PLANKIER
Na een geslaagde eerste editie van “kaffieplezier ip’t 
plankier” in september 2016, trokken we ook tijdens de 
zomermaanden van 2017 met onze bakfiets de straat op. 

Ditmaal deden we andere en meer gespreide buurten en 
straten aan te Hulste : de Brugsestraat, de Guido Gezelle-
laan, Holvoets Kapel, het Kerkplein, de Muizelstraat, de 
Oostrozebekestraat en de wijk Ter Elst. En met overwel-
digend succes ! De weergoden waren ons wederom goed 
gezind en de buurtbewoners bleven massaal naar buiten 
komen. Zelfs enkele “die hards” volgden ons overal. Op 
onze stopplaatsen mochten we gemiddeld ruim 40 buurt-

bewoners verwelkomen met uitschieters tot 55 aanwezi-
gen ! En buurtbewoners brachten af en toe zelf gebakken 
taart, cake en ander lekkers mee. Zelfs WTV kwam een 
mooie reportage filmen over onze buurt acties ! Dit alles 
dankzij ons goed geolied netwerk van 7 top vrijwilligers 
die de “kaffie-bakfiets” acties  opnieuw weergaloos hiel-
pen organiseren. En ook dank aan jullie, buurtbewoners 
van Hulste, voor jullie talrijke aanwezigheid. 

Wenst u ook een bezoek volgend jaar van onze bakfiets 
in uw straat of buurt, of u wenst zich in te zetten om de 
vrijwillige buurthulp in uw buurt te versterken : laat het 
ons weten.

SPRING EENS BINNEN
16 vrijwilligers staan wekelijks paraat om een bezoekje te 
brengen aan ouderen te Harelbeke voor een babbel en 
een uurtje warm sociaal en menselijk contact.

Voelt u zich dikwijls eenzaam, hebt u nood aan een 
bezoekje, een babbel, kent u buren of kennissen die graag 
op deze dienstverlening beroep zouden doen ?

Bel ons.

 Pedro Meerschman

BUURTWERKING

SENIORENFEEST : ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 
VANAF 14U : KOFFIE, GEBAK EN OPTREDEN VAN “LES FOLLES DE GAND”

FEESTZAAL CC HET SPOOR  I  Aanvang 14u  I  Deuren open om 13u  I  VVK €7  I  ADD €10
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ACTIVITEITENAANBOD

OMRUILVOORDELEN 
UITPAS LOKAAL 
DIENSTENCENTRA
September – December 2017 

5 punten
- Korting van 2 euro voor een reeks van een sportactiviteit  

of creaworkshop LDC De Parette

- Korting van 2 euro voor een reeks van een sportactiviteit  
of creaworkshop DH De Rijstpekker

- Korting van 2 euro voor een reeks van een sportactiviteit  
of creaworkshop LDC De Vlinder   

10 punten
- 1 gratis infomoment LDC De Parette

- 1 gratis infomoment DH De Rijstpekker

- 1 gratis infomoment LDC De Vlinder

20 punten
- 1 gratis dagmenu per maand LDC De Parette

- 1 gratis dagmenu per maand DH De Rijstpekker

- 1 gratis dagmenu per maand LDC De Vlinder
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ACTIVITEITENAANBOD

ACTIVITEITEN
In onze drie LDC’s kan je terecht voor een gevarieerd 
aanbod van activiteiten.  

• Informatie

• Sport en ontspanning 

• 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 een suikervrije 
versnapering wenst. Vanaf heden wordt het aanbod 
verruimd waarbij er ook gezondere tussendoortjes 
aangeboden zullen worden. 

• 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.

• Bij alle infomomenten is er één tas koffie en een 
versnapering inbegrepen in de prijs.

• Wanneer je als vrijwilliger een handje komt 
toesteken tijdens een activiteit heb je recht op één 
drankbonnetje.

LEGENDE

 datum

 plaats

 uur

€  prijs

 inschrijven tegen

+ €    inschrijven en betalen tegen

T  ticketverkoop

i  verdere info
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INFORMATIE

Infomoment:  
Verkeersregels anno 2017

Politieinspecteur Vandorpe van 
politiezone Gavers komt een toe-
lichting geven over de belangrijkste 
wijzigingen in de verkeerswetgeving 
van de afgelopen jaren. Wie con-
crete vragen heeft mag deze vooraf 
bezorgen aan ons onthaal, op deze 
manier kunnen wij je een antwoord 
garanderen. 

 donderdag 5 oktober

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €    donderdag 28 september

Infomoment: de mammobox, 
borstkanker anders bekeken

Tijdens dit educatief spel leer je 
meer over borstkanker en borstkan-
keropsporing. Praten helpt, dankzij 
de mammobox onder begeleiding 
van een verpleegkundige kunnen 
vrouwen praten over hun bezorgd-
heden. 

 donderdag 9 november

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €    donderdag 2 november

Infomoment:  
stress en 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 
Steenhaut, psychologe, bekijkt met 
de groep hoe je je eigen veerkracht 
kan verbeteren.

 maandag 16 oktober 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €   maandag 9 oktober

Infomoment: longkanker
Als je te horen krijgt dat je long-
kanker hebt, verandert plots alles 
voor jou en je naaste omgeving. Je 
gewone leven van elke dag wordt 
uit zijn evenwicht gebracht. Maar 
wat is longkanker nu precies, waar 
komt het vandaan en hoe kan je 
het behandelen? De dienst respira-
tie van AZ Groeninge geeft je graag 
uitleg over deze ziekte. 

 donderdag 7 november

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €    donderdag 1 december

Infomoment:  
leef brandveilig 

Elke seconde telt! Een brand heeft 
slecht drie minuten nodig om 
zich volledig te ontwikkelen. Zo 
veroorzaakt rook ook veel meer 
slachtoffers dan de vlammen! Leef 
brandveilig, vraag raad aan de 
brandpreventieadviseur die langs-
komt in LDC De Parette. 

 dinsdag 17 oktober

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €   dinsdag 10 oktober

Infomoment: 
baarmoederhalskanker 

Tijdens deze infosessie over het 
bevolkingsonderzoek naar baarmoe-
derhalskanker kom je meer te weten 
over baarmoederhalskanker, moge-
lijke preventie, het vroeg opsporen 
van de ziekte en het bevolkingson-
derzoek.

De spreker is door het Centrum voor 
Kankeropsporing (CvKO) opgeleid. 
Zo ben je zeker van wetenschappe-
lijk onderbouwde antwoorden en 
advies.

 dinsdag 21 november 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 14 november
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Infomoment: mijn kleinkind 
heeft autisme

Als grootouder speelt u een belang-
rijke rol in het leven van uw klein-
kind. Maar wat als u kleinkind 
autisme heeft? Hoe ervaar je dit als 
grootouder en hoe ga je best om 
met je kleinkind. Mattelin Els van 
VZW Dynamiek brengt je binnen in 
de wereld van uw kleinkind. 

 donderdag 7 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €    donderdag 1 december

Infomoment: mijn kleinkind 
heeft AD(H)D

Als grootouders heeft u vast ook 
veel vragen. Is uw kleinkind echt zo 
anders? Wij bieden u de kans om al 
uw vragen te stellen aan een specia-
list ter zake, Els Mattelin. Daarnaast 
zal zij jullie tips meegeven over de 
zorg voor een kind met AD(H)D. 

 dinsdag 12 december

 LDC De Parette

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 5 december

Infomoment: weet wat je eet 
We bekijken de voedingswaarde en 
de ingrediëntenlijst op het etiket. 
Welke allergenen vind je op het 
etiket?  Wat betekent ‘light’, ‘sui-
kerarm’ en ‘suikervrij’? Hoe leer 
je juist en kritisch omgaan met de 
informatie op voedingswaren?  Een 
gezondheidsconsulente maakt ons 
wegwijs in gezonde voeding. Breng 
indien nodig je leesbril of vergroot-
glas mee.

 dinsdag 12 december 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 5 december
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SPORT EN ONTSPANNING

Volksspelen
Elke eerste maandag van de maand 
zet je de smartphones, laptops en 
computers aan de kant.  Je kan de 
ronde doen van onze uitgebreide 
reeks volksspelen, en onze vrijwil-
liger zorgt ervoor dat je voldoende 
uitleg krijgt. Samen gezellig volks-
spelen, een leuke activiteit waar je 
gelukkig van wordt.

 maandag 2 oktober, 6 novem-
ber, 4 december en 8 januari     

  LDC De Vlinder       

 14u00 

€  €2.80

+ €   een week op voorhand

Fietsclub LDC De Parette
2 keer per maand gaan we woens-
dag op tocht met onze fietsclub. Op 
woensdag 4 oktober rijden we de 
laatste tocht van het seizoen met 
een mooie rit naar Moen. Er wordt 
op een rustig tempo en in groep 
gefietst. Daarna volgt het afsluit-
moment in LDC De Parette. 

 woensdag 4 oktober

 LDC De Parette

 13u45 (14u vertrek)

€  €1

+ €   de dag zelf

Kinepolisfilm ‘Tulip fever’
Tulip Fever vertelt het verhaal over 
ware liefde en speelt zich af tijdens 
de tulpenmanie in Amsterdam tij-
dens de 17e eeuw. Het weesmeisje 
Sophia wordt uitgehuwelijkt aan 
een tulpenhandelaar. Wanneer de 
jonge schilder Jan de Loos opdracht 
krijgt om het echtpaar te schilde-
ren, worden hij en Sophia op slag 
verliefd.

 donderdag 12 oktober

 13u45 LDC De Parette indien 
vervoer nodig 

 14u30 start van de film

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

+ €    maandag 9 oktober

Lessenreeks bridge
Onze bridgeclub op vrijdagnamid-
dag is ondertussen een toffe vrien-
dengroep.  Zij zijn op zoek naar nog 
extra spelers, omdat bridge met 
meer spelers nog uitdagender en 
spannender is.  Onze vrijwilligers 
Dirk en José, helemaal gepassio-
neerd door bridge, bieden opnieuw 
een lessenreeks aan.  Zo nemen ze 
je mee in de geheimen van dit toffe 
kaartspel.

 elke vrijdag vanaf 13 oktober 
tot en met 15 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  gratis

 vrijdag 6 oktober

Wandelen LDC De Parette 
Elke 4de donderdag van de maand 
gaan we wandelen. Op donderdag 
26 oktober is dat in Sint-Denijs. We 
verzamelen aan De Parette. 

Op donderdag 23 november slui-
ten we het seizoen af en starten en 
eindigen we in LDC De Vlinder. Er 
wordt op een rustig tempo gewan-
deld. Iedereen welkom!

 4de donderdag

 LDC De Parette (26 okt)/LDC De 
Vlinder (23 nov)

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1,5

+ €   de dag zelf

Bingo
Iedere laatste maandag van de 
maand (uitgezonderd juli en augus-
tus) kan je in LDC De Parette terecht 
voor het spelen van een spelletje 
bingo. Voor de eersten met een 
volle kaart valt er iets te winnen. 
Daarna is er voor iedereen een 
koffie en een stukje taart voorzien 
om gezellig na te praten.

 maandag 30 oktober, 27 
november, 18 december

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,80

+ €   de dag zelf

34



SPORT EN ONTSPANNING

Zangnamiddag 80+
Luk Verlinden uit Stasegem bege-
leidt ons op zijn accordeon en we 
zingen samen de leukste liedjes van 
weleer! Terwijl genieten we van een 
kopje koffie en een lekker stukje 
taart.

 dinsdag 31 oktober 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,5 

+ €    dinsdag 24 oktober

Turnen 
Deelnemen aan onze turnles houdt 
je fit! Elke maandag (uitgezonderd 
in de schoolvakanties) kan je gedu-
rende een uur komen turnen, onder 
begeleiding van een lesgever.  Je 
kan je nog tot 30 oktober inschrij-
ven voor de halve reeks die loopt 
van 6 november tot 18 december. 

 maandag

 LDC De Parette

 10u15

€  €10.5 (halve reeks)

+ €    maandag 30 oktober

Zumba
Ook in november vliegen we er 
weer tegenaan met onze cursus 
zumba!  Op leuke zomerse muziek 
kan je werken aan je conditie, en 
bovendien leuke dansjes aanleren. 
Lesgeefster Elise staat weer paraat 
om jullie mee te nemen in de won-
dere wereld van de zumba, je kan 
nu weer inschrijven voor een halve 
reeks.

  vanaf donderdag 9 november

  LDC De Vlinder

  10u00

€   €17.5 (halve reeks)

+ €    vrijdag 3 november

Kinepolisfilm ‘Het tweede gelaat’
De ooit onvoorwaardelijke vriend-
schap tussen commissarissen Vincke 
en Verstuyft gaat door diepe dalen 
als ze worden geconfronteerd met 
een reeks gruwelijke moorden. Ook 
een overlevend slachtoffer drijft een 
wig tussen de vrienden wanneer 
Verstuyft valt voor haar charmes. En 
ondertussen heeft de seriemoorde-
naar een nieuwe prooi in het vizier…

 donderdag 9 november

 13u45 LDC De Parette indien 
vervoer nodig 

 14u30 start van de film

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

+ €   maandag 6 november

Café café
Een dienstencentrum, dat is mensen 
ontmoeten. De eerste Café Café’s 
smaken alvast naar meer! Onze 
vrijwilligers verwelkomen je graag 
met een stukje taart en verse koffie. 
Kom gerust af, iedereen is welkom 
voor een babbel. Wij zorgen voor 
achtergrondmuziek. 

 dinsdag 14 november

 LDC De Vlinder

 14u00

€  € 2,50 

+ €    dinsdag 7 november
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Bowlen
Iedere derde donderdag van de 
maand kan je naar het Sportcen-
trum Deerlijk gaan (Hoogstraat 136) 
om samen met andere deelnemers 
vanuit de dienstencentra te bowlen. 
Je schrijft je een week op voorhand 
in aan het onthaal. Ook wie niet ver-
trouwd is met het spel, is welkom. 
De ‘anciens’ leggen het je met veel 
plezier uit!

 donderdag 16 november en 21 
december

 Sportcentrum Deerlijk (Hoogs-
traat 136)

 14u00

€  €6 (incl. 2 spelletjes bowlen)

+ €    9 november en  
 14 december

Matinee Adela en Helena
De eerste helft van de vorige eeuw. 
Heel wat vrouwen zijn onderweg. 
Op de vlucht uit angst voor oorlog. 
Het boeiend relaas van Adela en 
Helena wordt op een ontroerende 
manier op het toneel gebracht door 
Chris Lomme, Simone Milsdochter 
en Katelijne Verbeke in een regie 
van Ignace Cornelissen.

 zondag 19 november

 CC Het Spoor

 14u30

€  €10 (vvk), €12 (add), €7 (-26j.)

 CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 
Harelbeke, 056 733 420

Boekenkaarting in 
samenwerking met de 
bibliotheek

De kaarting staat in het teken van 
boeken. Wie graag wil deelnemen 
maar geen partner of tegenstander 
vindt wordt op een lijst geplaatst 
en de dag zelf toegewezen aan een 
groep. Van 14u tot 17u kun je kaar-
ten met een gratis kopje koffie. De 
winnaars van iedere boom kunnen 
een boek kiezen uit het aanwezige 
aanbod. 

 donderdag 23 november  

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€   Gratis 

 maandag 6 november

Film ‘Intouchables
Intouchables vertelt het verhaal van 
de verlamde miljonair Philippe. Hij 
is op zoek naar een nieuwe verzor-
ger en Driss, die eigenlijk niet uit is 
op de baan, krijgt de job. Driss is 
geen typische verzorger maar doet 
alles op zijn eigen, ongewone wijze. 
Geleidelijk groeit er een vriend-
schap tussen de twee…

 vrijdag 24 november

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50 

+ €   vrijdag 17 november

Film ‘Zot van A’ – ontmoeting 80+
‘Zot van A.’ is een romantische komedie over vijf koppels met grote en kleine 
liefdesperikelen. Anna is gescheiden van Bruno nadat die vreemd ging met 
de schooljuf van hun zoontje Boris. Haar piepjonge minnaar kan echter maar 
tijdelijk voor wat afleiding zorgen... Het huwelijk van Arno en Lydia, Anna’s 
beste vriendin, lijkt meer op het perfecte plaatje... hoewel? Bij Alain en Fred 
is alles rozengeur en maneschijn, want ze staan op het punt te trouwen... of 
gaat het feest toch niet door? Astrid, de zus van Alain, werkt als verkoopster en 
droomt van haar prins op het witte paard. 
De avances van ‘s lands meest begeerde 
vrijgezel heeft ze helaas niet door... En dan 
is er tenslotte Annette die tijdens haar zoek-
tocht naar een verdwenen Sint zichzelf én 
haar ware liefde vindt...

 woensdag 6 december 2017 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,5

+ €    woensdag 29 november
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Kinepolisfilm ‘Murder on the 
orient express’

Een film gebaseerd op de roman 
van Agatha Christie. 13 vreemden 
zijn gestrand in een trein, in een 
situatie waarin iedereen een ver-
dachte kan zijn. Voor één man is het 
een race tegen de klok om de puzzel 
op te lossen, voordat de dader weer 
toeslaat.

 donderdag 14 december

 13u45 LDC De Parette indien 
vervoer nodig 

 14u30 start van de film

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

+ €    maandag 11 december

Kerstfeest met Baziel
Vrolijk kerstfeest, zeg je vaak als je 
iemand ontmoet rond de eindejaars- 
periode.  Wij maken ons kerstfeest 
ook vrolijk en humoristisch, met 
een optreden van Luc Vermeersch, 
alias Baziel.  

Met zijn grappen en grollen vergast 
hij je tijdens een gezellige namiddag 
met koffie en taart. 

 maandag 18 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €7

+ €   maandag 11 december

Kerstfeest LDC De Parette
Vrijdag 22 december starten we 
het kerstfeest met koffie en een 
‘kerstelijk’ stuk taart. Zo zijn we 
opgewarmd voor het gezelschap 
‘the Gipsy’s’ die je een interac-
tieve kerstshow brengt met oa een 
waaier van gekende liedjes van toen 
en nu. Van knotsgek naar ernstiger, 
steeds met een kwinkslag en de 
nodige humor. 

 vrijdag 22 december

 LDC De Parette

 14u-17u

€  €7

+ €   vrijdag 15 december

Familiefilmnamiddag
De film ‘Up’ is een hilarisch opbeu-
rend avontuur waarin alles mogelijk 
is.  

Carl is een gepensioneerd ballon-
nenverkoper, maar ook een scha-
vuit en dromer, die klaar is om zijn 
laatste kans op avontuur hoog in 
de wolken te grijpen. Carl maakt 
duizenden ballonnen vast aan zijn 
huis en stijgt op om af te reizen naar 
de verloren dromen van zijn jeugd.  
Hij krijgt echter onverwacht enkele 
gasten mee.

 donderdag 28 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2.5

+ €   donderdag 21 december

Linedancen
Iedere donderdag wordt er in LDC 
De Parette aan linedancen gedaan, 
dit onder de deskundige begelei-
ding van vrijwilligster Marleen. 
Je kan je nog inschrijven voor de 
halve reeks (van 23 november tot 
28 december).

 donderdag

 LDC De Parette

 14u30

€  €6 (2e halve reeks)

+ €    donderdag 16 november

Kerstfeest DH De Rijstpekker 
i.s.w.m. Samana en Neos 
Hulste

We verwelkomen jullie graag om 
14u met een deugddoend tasje 
koffie en lekker kerstgebak. Vervol-
gens leggen we jullie in de watten 
met een verrassingsoptreden. Tij-
dens de pauze kunnen jullie aan de 
bar een drankje kopen. We sluiten 
omstreeks 17 u de gezellige namid-
dag af. 

 donderdag 21 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €7,00 (inclusief koffie, gebak & 
optreden, excl. vervoer)

+ €    donderdag  14 december
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VORMING

Kunst in de kijker
Andy is een AFOL (Adult Fan of 
Lego) in hart en nieren. Hij kreeg 
zijn eerste set toen hij drie was en 
is nooit meer gestopt met bouwen. 
Andy heeft een uitgebreide collectie 
van sets maar ook een grote hoe-
veelheid losse blokjes. Over het 
algemeen combineert hij bestaande 
sets met MOC’s (My Own Creation) 
tot een fantasierijk geheel.

 september - oktober

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig

Voordracht ‘De roede van 
Harelbeke’

Op 4 oktober vliegt LDC De Vlin-
der door de tijd. Erfgoedkring De 
Roede van Harelbeke neemt ons 
aan de hand van foto’s mee naar 
vervlogen tijden, toen het stukje 
Harelbeke tussen De Mol en Kanaal 
Bossuit-Kortrijk er helemaal anders 
uitzag dan nu.  Een namiddag die je 
niet mag missen!

 woensdag 4 oktober 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,5

+ €    vrijdag 30 september

Gebruikersgroep android 
smartphone

Onze gebruikersgroep gaat verder 
met het ontdekken van allerlei 
nieuwe en handige apps, en het tips 
geven aan elkaar rond het gebruik 
van je android smartphone.  Wil jij 
ook kennismaken met de wondere 
wereld van jouw smartphone?  
Schrijf je dan snel in.

 woensdagen 4 oktober, 8 
november en 6 december

 LDC De Vlinder

 9u00-11u00

€  gratis

 een week op voorhand

Gebruikersgroep android 
tablet

De gebruikersgroep tablet is een 
succes in LDC De Parette. Iedereen 
die goed vertrouwd is met de wer-
king van de androïd tablet en graag 
wat weetjes uitwisselt, is welkom. 
Opgepast: het gaat om androïd 
tablets en je dient je eigen toestel 
mee te brengen. De plaatsen zijn 
beperkt!

 vrijdag 6 oktober, 10 november 
en 15 december

 LDC De Parette

 9u30 – 11u30

€  gratis

 een week voordien

Creaclub workshop 
bloemschikken

Wil je ook graag je huis versieren 
met een zelfgemaakt bloemstukje, 
of het aan iemand cadeau doen?  
We gaan aan de slag met een pro-
fessionele lesgeefster.  Ze leert je de 
technieken, en je kan uiteraard je 
eigen creatieve inbreng doen.  De 
prijs van de materialen bedraagt 
ongeveer €25.

 maandag 9 oktober

 LDC De Vlinder

 14u00-16u30

€  €25 (incl materialen)

+ €   maandag 2 oktober

Windows 10 in de vingers 
krijgen 

Windows 10 is een combinatie van 
windows 7 en 8, en brengt ook de 
werelden van de computer en van 
tablets samen. In deze korte reeks 
worden de nieuwe elementen van 
Windows 10 uitgelegd en ingeoe-
fend.  Je brengt je eigen laptop mee, 
dan kan je alle instellingen al samen 
bekijken met onze lesgever.  We 
werken met een wachtlijst, zodra 
een voldoende aantal deelnemers 
is bereikt, wordt de cursus georga-
niseerd.

 afhankelijk van de wachtlijst 

 LDC De Vlinder

 1afhankelijk van de wachtlijst

€  € 30 voor de reeks 

 zodra je kan
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Lessenreeks Kalligrafie
Kalligrafie is de kunst van het 
schoonschrift.  Onze zeer ervaren 
lesgever Noël leert je de beginselen 
aan in deze reeks van 5 lessen.  Je 
brengt best mee: een potlood, een 
kneedgom en wat papier.  Met Noël 
wordt bekeken welke kalligrafiepen 
geschikt is voor jou.

 donderdagen 12 oktober tot en 
met 16 november, met uitzon-
dering van 2 november

  LDC De Vlinder

  14u00-16u00

€  €8 (hele reeks)

+ €   donderdag 5 oktober

Voordracht ‘boekvoorstelling 
Geert Noppe’

Geert Noppe schreef 2 boeken over 
de grote oorlog 1914-1918: “Vreem-
delingen in de westhoek tijdens de 
grote oorlog” en “Indianen en Eski-
mo’s aan het westelijk front tijdens 
de grote oorlog”. Over dit laatste 
boek geeft hij een boeiende lezing, 
die ons een beeld heeft wat zij hier 
in onze streken kwamen meevech-
ten tegen de Duitse bezetter.

 maandag 16 oktober

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 9 oktober

Crea workshop 
halloweenspookjes

Agnes en Jeannette helpen je 
om een leuk haloweenspookje te 
maken. Je zorgt zelf voor een stukje 
oud wit laken. Ook plaaster komt er 
bij te pas maar daar zorgen de bege-
leidsters voor. We kozen voor een 
woensdagnamiddag zodat ook je 
kleinkinderen kunnen meeknutse-
len! Kinderen vanaf 8 jaar zijn zeer 
welkom!

 woensdag 18 oktober

 LDC De Parette

 14u00

€  2€ (breng zelf een stukje oud 
wit laken mee)

+ €   woensdag 11 oktober

Crea workshop haken
Na de initiatie les van september 
gaan we in deze workshop aan de 
slag en maken we herfstversiering. 
Katrien brengt voorbeeldjes en 
patronen, er is ook katoen en wol 
voorzien.  

 dinsdag 24 oktober

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5,00 (breng zelf een haakpen 
mee)

+ €    dinsdag 17 oktober 

Crea herfst workshop voor 
(groot)ouder - kleinkind

Doe je laarzen aan en je dikke jas, 
we gaan eerst op stap om onze 
materialen te verzamelen. Een-
maal terug in het dienstencentrum, 
ga je samen aan de slag om onze  
herfstmaterialen te verwerken tot 
een stukje om trots op te zijn! Tip: 
zorg voor een knutselschort of kledij 
die vuil mag worden.

 dinsdag 31 oktober

 LDC De Vlinder

 13u00

€  €2

+ €   dinsdag 24 oktober

Kunst in de kijker
Jenny Bolle, inwoonster van Hulste, 
komt haar werken exposeren in LDC 
De Parette in november en decem-
ber. Ze werkt op zijde, met olieverf 
of Chinese inkt. Haar werk is reeds 
gekend in het Koninklijk Paleis en 
het stadhuis van Nieuwpoort waar 
ook doeken van haar uithangen. 
Zeker de moeite!

 november-december

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig
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Lessenreeks android
Tablets en smartphones verkopen 
als zoete broodjes, maar zonder 
muis en toetsenbord werken is toch 
wel iets helemaal anders dan een 
PC. Daarom bieden we een basis-
cursus aan. We starten met de wer-
king van het aanraakscherm, het 
beginscherm en de instellingen.  
Op de basisfuncties van de androïd 
smartphone en tablet wordt verder 
ingegaan.

 maandag 6,13,20, 27 november 
en 4 december

 LDC De Vlinder

 09u00-12u00

€  €35

+ €   maandag 30 oktober

Creaclub workshop 
kerstballen

Zijn jouw kerstballen ook al enkele 
jaren oud?  Wens je te vernieuwen, 
maar ook geen gat in je budget te 
creeëren?  Dan is deze workshop iets 
voor jou!  Je gaat aan de slag met wol 
(breng je oude restjes mee of ga even 
wat nieuwe wol halen in de 3 door 
jou gewenste kleuren), breng ook een 
vod, schaar en een box mee om je 
gerief in te vervoeren.  Onze lesgeef-
ster Katrien toont je alle tips en tricks 
om er iets sfeervols van te maken!

 dinsdag 7 november

 LDC De Vlinder

 14u00

 €  €10 

+ €   dinsdag 31 oktober

Crea workshop haken
In de workshop haken van novem-
ber maken we kerstversiering onder 
begeleiding van Katrien Verhulst. 
Katrien brengt voorbeeldjes en 
patronen mee, er is ook katoen en 
wol voorzien.  

 dinsdag 21 november

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5,00 (breng zelf een haakpen 
mee)

+ €    dinsdag 14 november 

Workshop foto’s van op de 
camera op de computer 
plaatsen

Misschien heb je afgelopen vakan-
tie heel wat foto’s genomen met je 
digitale camera en weet je niet goed 
hoe je ze op pc kunt zetten of hoe je 
ze van de pc naar een USB stick kunt 
brengen? Christine Deraedt legt in 
2 maandagnamiddagen stap voor 
stap uit hoe je aan de slag moet. 
Opgelet: de lessen kunnen niet 
afzonderlijk gevolgd worden.   

 maandag 27 november en 
maandag 4 december 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 13u30 – 16u00

€  €10,00

+ €   maandag 20 november

Vorming ‘vaardig 
rolstoelrijden’ i.s.w.m. 
Samana Stasegem

Wil je graag leren hoe je een rolstoel 
best begeleidt, rekening houden 
met alle opstapjes, verhoogjes en 
trapjes op de huidige wegen?  Onze 
animatoren van het woonzorgcen-
trum zorgen voor het materiaal, en 
de tips om samen op stap te gaan. 
Daarna genieten we van een kopje 
koffie en een stukje taart.

 dinsdag 28 november

  LDC De Vlinder

 15u00

€  €2,5 

+ €   dinsdag 21 november

Voordracht ‘privacy en 
veiligheid bij het gebruik van 
computer en internet’

Als je je op het internet waagt, surft 
op het net, of een mail verstuurt, 
weet je niet meer wie jou in het 
vizier heeft.  Je krijgt een uitgebreid 
menu van tips en aanbevelingen om 
veiliger te computeren en je privacy 
te beschermen.  

 dinsdag 13 november

 LDC De Vlinder

  14u00

 €  €2,50

+ €   maandag 6 november
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Lessenreeks ‘kaartjes, 
uitnodigingen en 
menukaartjes maken’

In december word je weer bestookt 
met de heerlijkste menu’s voor de 
eindejaarsperiode.  Maar hoe nodig 
je je gasten uit? Onze lesgeefster 
Christine toont je hoe je die heer-
lijke maaltijden op een mooie 
manier presenteert aan je gasten, 
door menukaartjes.    

 maandagen 4, 11 en 18  
december 

 LDC De Vlinder

 9u00-11u30

€  €15

+ €   maandag 27 november

Crea workshop kerstkrans
Begin december, de kerstperiode is 
weer in zicht. Kom naar De Parette 
om samen met vrijwilligsters Agnes 
en Jeannette een kerstkrans ineen 
te knutselen. Dit exemplaar ziet er 
niet groen uit, maar wel sneeuwwit! 
Er komt dan ook geen plant aan te 
pas, ‘watjes’ vormen de basis voor 
dit prachtexemplaar! 

 maandag 4 december

 LDC De Parette

 14u00

€  2€ (incl. materiaal)

+ €   maandag 27 november

Workshop ‘op zoek naar de 
juiste kledij’

Sonia D’hondt is kleur- stijl en par- 
fumadviseur. In deze workshop 
legt ze uit waarom je met bepaalde 
kleuren straalt en er met andere 
moe uitziet. Ze geeft tips om min-
puntjes te verdoezelen en plus-
puntjes te accentueren. Met een 
sjaalknooptechniek en meer uitleg 
over parfum als kledingsaccesoire is 
deze workshop een aanrader.

 dinsdag 5 december

 LDC De Parette

 14u00

€  3€ (breng een lange sjaal mee)

+ €   dinsdag 28 november

Crea workshop 
‘kerstkaarten’

Handlettering, 3D kaartjes, orgi-
mami, … tegenwoordig zijn de 
kerstkaartjes erg speciaal. Ook jij 
kan je eigen toets geven aan je 
kerstkaartjes, en raad vragen aan 
ons createam.  Ze staan je graag 
bij! Breng een idee mee waaraan 
je wil werken, zo kan je samen aan 
de slag.

 dinsdag 5 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €   dinsdag 28 november

Crea workshop haken
In december haken we een thee-
lichthouder en dit onder begelei-
ding van Katrien Verhulst. Katrien 
brengt voorbeeldjes en patronen 
mee, er is ook katoen en wol voor-
zien.  

 dinsdag 19 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5,00 (breng zelf een haakpen 
mee)

+ €    dinsdag 12 december

Crea winter workshop voor 
(groot)ouder - kleinkind

Om het nieuwe jaar goed in te 
zetten, gaan we aan de slag met 
gerecycleerde materialen.  We ver-
werken ze tot een leuk knutselwerk, 
waar je samen trots op kan zijn! 
Tip: zorg voor een knutselschort of 
kledij die vuil mag worden.

 woensdag 3 januari

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €   woensdag 27 december
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ACTIVITEITENAANBOD

Voor het twaalfde jaar op rij organiseert LINC vzw de digitale week in Vlaanderen en Brussel. Hiermee wordt de digitale 
kloof, mediawijsheid en e-inclusie in de kijker gezet. In 2017 loopt de digitale week van 20 oktober tot en met 5 november.

Daarom slaan het OCMW en stad Harelbeke opnieuw de handen in elkaar tijdens de Digitale week 2017. Er worden 
verschillende workshops en activiteiten op touw gezet om de burgers vertrouwd te maken met de digitalisering.

Programma Digitale Week:

Zaterdag 21 oktober
• Google, een zoekmachine – 

9u-11u – DH De Rijstpekker

• Smartphonefotografie en Insta-
gram: tips en trucs – 10u-12u - 
Bibliotheek

Maandag 23 oktober
• Digitale klantenkaarten op je 

tablet en smartphone – 9u-11u – 
DH De Rijstpekker

• Leren werken met WhatsApp – 
9u-11u – LDC De Parette

• Digitale fotografie: de basis – 
14u-16u – CC het Spoor

• Je smartphone als gps – 14u-17u 
– LDC De Vlinder

Dinsdag 24oktober
• Online fotoboek maken – 14u-

17u – CC het Spoor

• Eenvoudige maar praktische 
beveiliging van de computer – 
19u-21u – CC het Spoor

• Veilig gebruik maken van sociale 
media – 20u – Bibliotheek Harel-
beke

Woensdag 25 oktober
• Werken met iPad en iPhone 

met als focus ‘digitaal betalen’ – 
9u-11u – LDC De Parette

• Fiets- en wandelroutes online 
uitstippelen – 13u30-15u30 – 
Bibliotheek Harelbeke

• Werken met Outlook – 14u-16u 
– CC het Spoor

• De beste App’s  anno 2017 – 
19u-22u – CC het Spoor

Donderdag 26 oktober
• Bellen en sms’en met de smartp-

hone – 9u-11u – DH De Rijstpek-
ker

• Starten met Windows 10 – 14u-
16u – CC het Spoor

• Financieel beheer en online 
betalingen – 19u-21u – CC het 
Spoor

Vrijdag 27 oktober
• Het maken van een blog – 

9u-11u45 – CC het Spoor

• Digitale fotobewerking: van 
foto’s tot kunst – 14u-16u – CC 
het Spoor

Zaterdag 28 oktober
• Eenvoudige maar praktische 

beveiliging van de computer – 
9u-11u – CC het Spoor

Maandag 30 oktober
• Werken met Outlook – 14u-16u 

– CC het Spoor

• Google formulieren – 19u-21u – 
CC het Spoor

Dinsdag 31 oktober
• Digitale fotografie: foto’s nemen 

en bewerken – 19u-21u – CC het 
Spoor

Alle workshops zijn gratis. 
Inschrijven is verplicht en 
kan vanaf 2 oktober in alle 
leslocaties, of via de webshop 
van Stad Harelbeke.

Het volledige 
programmaboekje is 
beschikbaar op de lesllocaties.

Taal en computerlessen 55+ vanaf oktober ism CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Helkijn
LDC De Parette: Duits 7 (vrijdagvoormiddag), Engels 
praatgroep (woensdagvoormiddag), Spaans praatgroep 
(dinsdagnamiddag). 

Dorpshuis De Rijstpekker:  Engels 5 (maandagvoormid-
dag), Italiaans 5 (woensdagvoormiddag), Spaans 1 (don-
derdagvoormiddag).

LDC De Vlinder:  Engels 2 (vrijdagvoormiddag), Spaans 2 
(woensdagvoormiddag), Spaanse praatgroep (dinsdag-
voormiddag)

CVO Harelbeke: Arendstraat 62 Harelbeke: ontdek het 
internet-google diensten, de wereld van Office, tablet 
beginners, hardware, Photoshop Elements 1 en Photo-
shop Elements Expert.

Het volledige taal- en computerlessenrooster vind je in 
de lokale dienstencentra en het CVO Harelbeke.
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QU
IZQUIZ 

KEN UW STAD–MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
Koninklijke fanfare Sint Cecilia is de oudste muziek-
maatschappij van Harelbeke. Zij is ontstaan uit het 
“Harelbeeks fanfaregenootschap”. In welk jaar werd 
deze genootschap gesticht?

 A  1809
 D  1881

In 1964 ging de Koninklijke fanfare Eendracht en 
Vrijheid de internationale toer op; in het kader van een 
culturele uitwisseling namen ze deel aan de Europeade 
in Duitsland. In welke stad had deze Europeade plaats?

 R  Bonn
 F  Bad-Godesberg

De fanfare De Ware Vrienden ontstond in 1909, nadat 
enkele leden Eendracht en Vrijheid verlieten. Wie was 
er de eerste voorzitter?

 V  Gustaaf Verbrugge
 B  Alfons Bert

De Koninklijke Dorpsfanfare (Bavikhove) werd, vanuit 
het Christen Werkersverbond, in 1922 opgericht. Wat 
was toen de naam van die fanfare?

 T  De lustige gezellen
 L  De werkersfanfare

Koninklijk harmonieorkest Vooruit won in 1985 het 
“Wereld Muziekconcours”. Het betekende de doorbraak 
op internationaal vlak. Waar had dit concours plaats?

 S  Valencia (Spanje)
 E  Kerkrade (Nederland)

Concertband Kunst en Vermaak (Hulste) werd gesticht 
op 1 augustus 1945; dit door het samengaan van de 
twee bestaande maatschappijen. In 1969 werd ook 
een majorettenkorps opgericht, een groep die ook wel 
eens de “Musketiers” genoemd werd. Vanwaar kwam 
die naam?

 G  Zij waren oorspronkelijk maar  
 met drie leden

 O  Zij gebruikten een sabel in plaats  
 van een stick om hun dansbewegingen  
 te ondersteunen

Na de tweede wereldoorlog werd in Harelbeke ook een 
accordeonmuziek opgericht. Wie was de stichter?

 M  Pierre Loosvelt
 P  Gerard Bert

Bron: Harelbeke Muziekstad –  

Deel II (De Roede van Harelbeke – uitgave nr 21).

Naam :

Oplossing quiz

TRAIN JE BREIN

OPGAVE: Vorm met de letters, die bij de juiste antwoor-
den horen, een zevenletterwoord:

In te dienen bij 1 van de centrumleiders tegen vrijdag 8 
september 2017

Oplossing Quiz – Ken Uw stad – voetbal in Harelbeke: 
het te zoeken woord was TRAINER

Proficiat Frans Demets, die  2 drankbonnetjes mag 
ophalen aan het onthaal van een lokaal dienstencen-
trum naar keuze.
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel n°58

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°58
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1

16

2

2

3

1 2 3

3

8
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4

3

5

14
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5

17

1
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7 84 5 6
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7

7

7

2

8

8

20

12

6

9

9
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10
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15

12

19

13

13

20

HORIZONTAAL

1. ontbijt plus lunch - 
plaats om te schaat-
sen  

2. in oprichting -  voe-
derbak – leuk

3. type beeldscherm  -  
hoeveelheid - frank  

4. hoofddeksel - lol-
broek  

5. hoeveelheid - Euro-
pees ruimtecentrum  
 

6. ondernemingsraad 
- smalle inham - 
alstublieft

7. mannetjeshond 
- plaats in Egypte - 
deel van het boven-
been

8. Scandinavische 
vrouw - buitenwal 
met plantsoen

VERTICAAL

1.  deel van het zitvlak - 
benarde situatie 

2.  muzikant
3.  etmaal - muzieknoot
4.  Nieuw Testament - 

hard werken 
5.  courant (afk.) - reuk-

orgaan
6.  verhevenheid

7.  kabaal
8.  vinpotig zoogdier
9.  schrede - bloeimaand
10.groep struiken - zink 
11.klaar - United States 

of America 
12.financieel misdrijf
13.knorrige mens - 

werktuig

De oplossing breng je binnen in of 
mail je naar één van de LDC’s tegen 
vrijdag 8 december. De mailadres-
sen vind je op de achterzijde van De 
Parettegazette. 

Oplossing nr. 57 Zweeds raadsel:  
De tijd heelt alle wonden

Proficiat aan Judith Dewitte, die 2 drankbonnetjes mag ophalen aan het 
onthaal van een LDC naar keuze!!
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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

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

COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Callewaert Jean-Pierre 

Verhenne Willy 

Verbeke Werner 

Callewier Marcel 

Phyfferoen Eric 

Decavele Joris 

Demeulemeester Willy 

Desloovere Louise

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Labeeuw Mario 

Fotocover i .s .m.  Eric Phyfferoen   I     Campagnebeeld:  Klaas Verdru

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

19e JAARGANG  -  NR 109

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. Ze 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



DE PARETTEGAZETTE

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: 8u30-12u en 13u-17u 

vrij: 8u30-12u en 13u-17u

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70 

derijstpekker@ocmwharelbeke.be

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

vrij: 8u30-12u en 13u-17u

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be

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

vrij: 8u30-12u en 13u-17u


