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VOORWOORDWELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA
Beste lezer,

Als de vogels de plek van je 
wekker innemen, dan weet je 
dat de lente eraan komt! En wat 
zal het genieten worden van de 
langere dagen, het zonnetje 
op onze bol en de geur van de 
bloemen in de tuin. Drie ingre-
diënten die de lente zo mooi maken. 

We hebben ook de ideale ingrediënten in huis om dit voorjaar belevenisvol te maken. Wanneer je 9 interessante info-
momenten, meer dan 30 sport- en ontspanningsactiviteiten en 25 boeiende vormingen samenbrengt, dan krijg je een 
fantastisch gevuld programma. Wij schotelen je dan ook met veel plezier ons aanbod voor!

Op ons menu staan onder andere verschillende ontmoetingsmomenten, van de café cafés in De Vlinder en de nieuwe 
kaffieboale in De Parette tot de huiselijke koffieklets in De Rijstpekker. Sfeer en gezelligheid gegarandeerd!

Wil je graag mee zijn met de laatste nieuwtjes van de LDC’s, schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief via  
nieuwsbrief.ldc@zbharelbeke.be of spring gerust eens binnen en laat uw gegevens na aan het onthaal. 

Veel leesplezier en tot binnenkort! 

Sandra, Ine, Dagmar, Pedro, Céline, Louise en Mieke
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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 Zorgbedrijf Harelbeke, LDC De Parette, DH De Rijstpekker en LDC De Vlinder, spelen in op de huidige 
realiteit 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 & ontspanning en vorming. Tenslotte kan je in de dienstencentra 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. 
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IN DE KIJKER IN DE KIJKER

ACTIVITEITEN LDC’S
GROOTMOEDERSKEUKEN  
BREUGHELMAALTIJD

 vrijdag 18 mei

 alle LDC’s

 12u00

€  €10 (incl. soep, breughelbuffet,  
dessert en tafelbier)

+ €     vrijdag 11 mei

INFOMOMENT:  
VOEDING FEIT OF FABEL

 dinsdag 5  juni

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €     dinsdag 29 mei 

INFOMOMENT:  
GEZOND KOKEN

 maandag 11 juni

 DH De Rijstpekker

 14u00

€  €2

+ €     maandag 4 juni 

KOOKWORKSHOP:  
LEKKERE SLAATJES,  
KLAAR VOOR DE ZOMER

 maandag 25 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €5

+ €     maandag 18 juni

WIST JE DAT..
…de centrumraad van de lokale dienstencentra op zoek zijn  
naar nieuwe leden?

De centrumraad heeft als opdracht advies uit te brengen over de algemene 
werking van het lokaal dienstencentrum. Wij vinden het zelf bijzonder 
zinvol om samen met vrijwilligers over onze werking na te denken. Dus:

• Heb jij graag wat meer informatie over de werking van de lokale dien-
stencentra?

• Wil je meedenken over de mogelijkheden, kansen en concrete uitwer-
king van ideeën voor de lokale dienstencentra?  

• Heb jij om de 3 maanden op woensdagvoormiddag tijd om samen met 
de centrumleiders aan de slag te gaan? 

Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

De volgende centrumraad gaat door pp woensdag 13 juni 2018 om 9u30 in 
de Parette.  Je kan je deelname eenvoudig bevestigen door  een mailtje te 
sturen naar de LDC ‘s of één van de centrumleiders aan te spreken.

WIST JE DAT..
Acht personeelsleden van de Stad Harelbeke, het OCMW en het Zorgbedrijf 
Harelbeke nemen met een fietsploeg deel aan de 1000 km voor Kom Op 
Tegen Kanker. Ze rijden elk 125 km tijdens 8 ritten (in totaal dus 1000 km).

De 8 dappere flandriens en flandriennes zijn: Carlo Daelman, Stefan Himpens, 
Wim Tyberghien, Dieter Creytens, Frederik Ost (ontbreekt op foto), Nathalie 
Vryghem, Lieze Bakelant en Alain Top. Ze hopen met hun prestatie 5.000 
euro op te halen voor Kom op tegen Kanker. Ze organiseerden verschillende 
acties, waaronder de geslaagde paaseitjes verkoop. Kom hen steunen op 
13 mei in Harelbeke en vorm samen met alle enthousiastelingen de langste 
erehaag ooit. 

We wensen onze coureurs heel veel succes!

DE LOKALE DIENSTENCENTRA  
ZORGEN VOOR SMAAK!
De geur van verse soep komt je elke voormiddag tege-
moet als je onze lokale dienstencentra binnenstapt. 
Bovendien kan je bij ons ook vaak genieten van heerlijke 
versnaperingen bij verschillende van onze activiteiten.  
Sinds kort zorgen onze vrijwilligers van ‘Koken voor star-
ters’ ook voor dat extra smaakpigment. 

Binnen de dienstencentra willen we smaak in je leven 
brengen met onze activiteiten en onze lekkere gerechten. 
We vinden je gezondheid belangrijk, het is je grootste 
rijkdom. Voeding kan deze rijkdom doen bloeien, maar 
overdaad schaadt. Zoals alles in het leven geldt hier de 
gouden regel: trop is te veel en te veel is trop.  Gezonde, 
gevarieerde en verse voeding ontdekken is de bood-
schap!

Bij ons kan je elke weekdag een verse, warme maaltijd 
komen eten. Je hebt elke dag keuze tussen twee menu’s 
en in LDC De Vlinder en LDC De Parette kan je ook elke 
dag kiezen voor biefstuk-friet.  In juni hebben we twee 
infomomenten over voeding en trekken we telkens de 
gezonde toer op! Op 25 juni kan iedereen een gezond 
slaatje leren maken in LDC De Vlinder om de zomer met 
een goed gevoel te starten. 

Enkele maanden geleden polsten we bij al onze bezoe-
kers en bewoners naar hun mening over onze maaltijden. 
Uit de enquêtes kwamen heel wat tips voor onze keuken. 
Velen onder jullie krijgen het water in de mond bij de 
geur van grootmoeders keuken. Een lekkere vol-au-vent, 
een stoofpotje van konijn, koeientong met puree of een 
ouderwetse koude schotel stonden op bijna ieders ver-
langlijstje. 

Vanaf april komen we aan jullie vraag tegemoet met ons 
nieuw driemaandelijks concept ‘Grootmoederskeuken’. 
Eén keer per Parettegazette schotelen wij jullie, naast 
onze dagelijkse menu’s, een speciale lunch voor in de 
3 dienstencentra. Op vrijdag 18 mei verwelkomen we 
jullie graag op onze eerste ‘Grootmoederskeuken’ met 
een heus breughelbuffet met een tafelbiertje. (meer info 
op pag. 36) 

Louise Desloovere 
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ZIEKTE VAN HUNTINGTON
De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke 
aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. 
Het is een eerder zeldzame en onbekende ziekte. Tijdens 
het infomoment van februari kon je reeds kennis maken 
met het ziektebeeld.

Symptomen

Er treden stoornissen op waarbij de patiënt schokkerige 
en onvrijwillige bewegingen maakt. Daarnaast veroor-
zaakt de ziekte ook dementie en treden er soms grote 
veranderingen op in het gedrag en het karakter van de 
Huntington-patiënt.

De symptomen die duiden op het begin van de ziekte 
kunnen erg verschillend zijn. Ze kunnen bestaan uit haast 
onopvallende, onwillekeurige bewegingen of uit moeilijk-
heden bij het lopen. Bij andere patiënten begint de ziekte 
met geheugenverlies, een verandering in de gemoeds-
toestand of wijzigingen in het karakter. Omdat het soms 
moeilijk of onmogelijk is de symptomen te herkennen, 
stelt men de ziekte doorgaans pas vast wanneer het ziek-
teproces al enige tijd is ingezet. 

Lichamelijke symptomen

De lichamelijke symptomen zijn aanvankelijk moeilijk 
waarneembaar. Patiënten lijken vaak rusteloos en zenuw-
achtig. Deze subtiele bewegingen worden gevolgd door 
bewegingsonrust in het gezicht en de ledematen, kleine 
vrij snelle bewegingen of rukjes, een grimas, dronken-
mansgang en vermindering van het evenwichtsgevoel. 
Naarmate de ziekte vordert, worden de onwillekeurige 
bewegingen duidelijker. Daardoor kunnen alledaagse 
handelingen, zoals lopen of schrijven, moeilijkheden 
opleveren. 

Geestelijke symptomen

De lichamelijke symptomen zijn vaak eerder duidelijk 
dan de overige symptomen. Het kan gaan om vergeet-
achtigheid, prikkelbaarheid, onverschilligheid, lusteloos-
heid, somberheid, een afnemende zorg voor het uiterlijk, 
vermindering van concentratievermogen, dwangmatig 
gedrag en problemen met oordelen en beslissen. 

Erfelijkheid

De ziekte van Huntington is dominant erfelijk: als één 
van de ouders de ziekte van Huntington heeft, heeft elk 
van de kinderen een risico van 50 % om de ziekte ook te 
krijgen.

Behandeling

Er bestaat nog geen therapie die het onderliggende ziek-
teproces kan afremmen of genezen.  De behandeling 
richt zich vooral op het milderen van bepaalde sympto-
men van de ziekte.

Gebaseerd op een rapport van UZ Leuven. 

Annelies Demuynck

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
Woensdag 11 april van 14u00 tot 15u00

Woensdag 18 april van 11u00  tot 11u30

Woensdag 9 mei van 14u00 tot 15u00

Woensdag 16 mei van 11u00  tot 11u30

Woensdag 13 juni van 14u00 tot 15u00

Woensdag 20 juni van 11u00  tot 11u30

LDC DE PARETTE
Maandag 23 april van 14u30 tot 16u30

Maandag 28 mei van 14u30 tot 16u30

Maandag 25 juni van 14u30 tot 16u30

DH DE RIJSTPEKKER
Maandag 16 april 2018 van 13u00 tot 14u00

Vrijdag 4 mei 2018 van 13u00 tot 14u00

Woensdag 20 juni 2018 van 13u00 tot 14u00

VRIJWILLIGERSHOEKJE

VRIJWILLIGERS 
BRENGEN WARMTE  
IN ONZE WERKING!
306 vrijwilligers helpen dag in dag uit mee in de wer-
king van het Zorgbedrijf en het OCMW. Maar wie zijn 
deze mensen, waar komen ze vandaan en vooral wat  
doen ze?

Wie zijn ze?

Wat geslacht betreft is de verdeling ongeveer gelijk: we 
kunnen beroep doen op 166 vrouwelijke en 140 manne-
lijke vrijwilligers.

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger is 64 jaar. De 
jongste vrijwilliger is 22, de oudste 95. De helft van de 
vrijwilligers is tussen de 60 en 75 jaar.

2/3 van de vrijwilligers (192) is gepensioneerd of op brug-
pensioen.  41 vrijwilligers staan op ziekte of invaliditeit, 
33 vrijwilligers werken nog en 17 vrijwilligers zijn werk-
zoekend.

234 vrijwilligers beschikken over een e-mailadres. Zij ont-
vangen elke maand een elektronische nieuwsbrief met 
daarin een aantal nieuwtjes.

Waar wonen ze?

214 vrijwilligers wonen in Harelbeke, 23 in Hulste en 
22 in Bavikhove. 47 vrijwilligers wonen in een andere 
gemeente. De Kortrijksesteenweg is het best vertegen-
woordigd met 10 vrijwilligers, gevolgd door Ter Perre met 
9, Goudwinde met 8 en de Platanenlaan met 7 vrijwilli-
gers. In de Acacialaan, Dennenlaan, Gaversstraat en Sta-
tionsstraat wonen telkens 6 vrijwilligers. In Bavikhove en 
Hulste wonen telkens 4 vrijwilligers in de Zwaluwenlaan, 
de Nachtegalenlaan en Koeksken.

De grote meerderheid van de vrijwilligers is Belg. We 
hebben echter ook iemand uit Somalië, Marokko, Afgha-
nistan en Suriname in ons midden.

Wat doen ze?

43 vrijwilligers zijn actief in de Sociale Dienst van het 
OCMW. Ze helpen mee in de Sociale Kruidenier, aan het 
sinterklaasfeest, in het naaiatelier, tijdens de kooksessies, 
in de huiswerkklas, of in het LOI.

Binnen de lokale dienstencentra rekenen we  op 122 vrij-
willigers: 75 in LDC De Parette, 37 in LDC De Vlinder en 
20 in DH De Rijstpekker.

Er worden ook veel vrijwilligers ingezet in de eigen buurt: 
16 vrijwilligers helpen mee in de buurtwerking van De 
Zandberg of Hulste (be)zorg(d)t, 17 vrijwilligers werken 
mee in een wijkhuisje.

Het dagverzorgingscentrum kan rekenen op 13 vrijwil-
ligers.

Ook in de thuiszorg worden vrijwilligers ingezet. 31 
mensen rijden als chauffeur voor de Minder Mobielen 
Centrale, 27 mensen brengen op regelmatige basis een 
bezoekje in het kader van ‘Spring eens binnen’, doen 
geregeld telefoontjes voor ‘Allo, Allo De Parette’ of 
werken mee binnen ‘Bewegen, vergeet het niet’.

124 vrijwilligers helpen op regelmatige basis mee in de 
woonzorgcentra: 62 in WZC De Ceder a/d Leie, 73 in WZC 
De Vlinder.

Ken je mensen die ook graag vrijwilligerswerk zouden 
willen doen bij het OCMW of het Zorgbedrijf? Stuur ze 
zeker naar ons door. Elke vrijwilliger is een meerwaarde 
voor onze werking.

Sandra Snick

VRIJWILLIGERSLOKET OP AFSPRAAK:
LDC De Parette: maandag, woensdag & vrijdag

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u00

 056 73 51 90 

 vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be 

Huntington 
Liga vzw
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PEDICURE IN DE WIJKHUISJES 
In het wijkhuisje op het Eiland (aan het Kerkplein) en 
in de kunstwerkplaats de Zandberg (Julius Sabbestraat) 
kan u maandelijks terecht bij onze professionele pedicure 
voor een degelijke en betaalbare voetverzorging.

60-plussers hebben 4x per jaar recht op een voordeelta-
rief van € 12,50. Vanaf de 5e beurt betaalt u € 15.

Reserveren kan in het wijkhuisje zelf.

Hierbij willen wij onze huidige pedicure Claudine Verbeke 
van harte bedanken voor haar jarenlange inzet. 

Vanaf april verwelkomen wij Conny Lodewyckx die de 
pedicure zal verzorgen. We wensen Conny alvast veel 
succes.

Data pedicure Eiland

Elke eerste dinsdagvoormiddag van de maand van 8u30 
tot 12u: 3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 sep-
tember, 2 oktober, 6 november, 4 december. 

Data pedicure Zandberg

Elke derde dinsdagvoormiddag van de maand van 8u30 
tot 12u: 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 
18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december.

14-18
Op 11 november 1918 kwam een einde aan de Eerste 
Wereldoorlog. Een feit dat dit jaar op vele plaatsen plech-
tig zal herdacht worden. Zo gaan we met de LDC’s ook 
op uitstap naar Poperinge-Ieper om even terug te gaan 
in de tijd, lees er alles over op pg 37.

In het najaar van 2018 wordt er een tentoonstel-
ling georganiseerd rond de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog. Heb jij voorwerpen, foto’s, documenten 
of mondelinge verhalen die herinneren aan de Eerste 
Wereldoorlog in Harelbeke? Neem dan contact op met 
het Stadsarchief Harelbeke via archief@harelbeke.be of 
T 056 733 468.  

SCHAAKCOMPETITIE 2017 
Proficiat aan Herman, onze schaakkampioen van 2017. 
Hij zette Etien en Urbain schaakmat. Eric, Toon en Anny 
hadden ook niet de juiste ‘slagen’ in de vingers om 
Herman bij te houden. Wil je graag aansluiten bij onze 
schaakclub, kom gerust eens langs op vrijdagmiddag in 
LDC De Vlinder. 

IN JE BUURT U IN DE KIJKER

SPRING EENS BINNEN
Voel je je soms eenzaam of heb je nood aan meer soci-
aal contact? Dan kunnen onze vrijwilligers van ‘Spring 
eens binnen’ jou regelmatig een bezoekje komen bren-
gen.

‘Spring eens binnen’ is een samenwerkingsproject 
tussen het Zorgbedrijf Harelbeke en de dienst sociale 
hulpverlening van het Rode Kruis Harelbeke.

Meer info: Pedro Meerschman 056 73 51 90.

WINNAARS KAARTING  
IN LDC DE PARETTE
Proficiat aan Koning Henri Six en Koningin Antoinette 
Dejaeghere de winnaars van onze kaarting.

TEGOARE NIEUWJOARE
Op 13 januari vierde Harelbeke samen nieuwjaar. LDC De 
Parette hield zijn deuren wat langer open en mocht zelfs 
de fanfare nog verwelkomen voor enkele leuke deuntjes. 
Zuster Martine en vrijwilligster Anita konden de beentjes 
niet stilhouden!

AFSCHEID VAN EEN REDACTIERAADSLID VAN DE 
PARETTEGAZETTE
Op 2 februari 2018 overleed Jan Dejaegere, hij werd 86 jaar. 

Velen kennen Jan nog van zijn jaren als ‘schoolmeester’ en hebben misschien nog persoonlijke herinneringen van op de 
schoolbanken. Hij was jarenlang een vaste waarde in de redactieraad van De Parettegazette: heel wat abonnees zullen 
zich nog de rubriek ‘onder de lantaarn’ van zijn hand herinneren.

Jan had een vlotte pen maar puzzelde ook geregeld de kruiswoordraadsels in elkaar. Steeds met volle overgave, alles 
moest kloppen. Het was steeds een plezier om met Jan samen te werken.

Met spijt in het hart nemen we nu definitief afscheid van ‘meester’ Jan. We wensen de familie veel sterkte toe.

8 DE PARETTEGAZETTE APRIL - MEI - JUNI 2018   I    9



AAN HUIS BIJ… 
Het interview met Stefaan Huysentruyt startte met een 
familiale verrassing. Blijkbaar zaten aan de interviewtafel 
twee mannen tegenover elkaar die via hun stamboom 
een raakpunt hebben. Daarvoor moesten wij een paar 
generaties teruggaan om terecht te komen bij Aloïs 
Callewier en Maria Huysentruyt, die in Harelbeke een 
kinderrijk gezin stichtten. Marcels grootmoeder, Maria, 
is namelijk een oudtante van Stefaan. Meteen zat het 
gesprek in een haast broederlijke sfeer.

Stefaan mag zich een bijna-echte Hulstenaar noemen. 
In zijn geboortejaar kwamen zijn ouders, Silvère Huy-
sentruyt uit Deerlijk en Simonne Vanwynsberghe uit 
Beveren-Leie in Hulste wonen. Hij is de oudste van vier 
kinderen, twee zussen: Lucie en Sabine, en een broer 
Corneel. Zijn moeder hield er een winkel in de Brug-
sestraat, ‘t Skipke, waar ze wol, stof en mercerie verkocht 
tot zijn ouders een huis bouwden in Heule en in 1964 
Hulste verlieten. 

In zijn schoolopleiding zat er nogal wat beweging. Hij 
begon zijn lager onderwijs op de schoolbanken te Hulste, 
maar vanaf het vierde leerjaar volgde hij de lessen bij 

de broeders van het St-Jozefsinstituut te Kortrijk. Daarna 
vond hij een vaste stek in Gent aan het Hoger Grafisch 
Instituut, waar hij zijn opleiding kon voltooien met het 
behalen van het diploma A1 (graduaat).

Pas afgestudeerd trok hij voor een jaar het soldaten-
uniform aan als dienstplichtige bij de luchthavenpolitie 
in Sint-Truiden. Het jaar daarna trouwde Stefaan met 
Bie Roelandt. Zij woonden een goed jaar in Kortrijk en 
kochten dan een tot op de draad versleten doeningske 
in de Blauwhuisstraat. Ze gingen er onmiddellijk wonen 
om er vijf jaar lang tijdens weekends en vakantiedagen 
met jeugdige overmoed aan de restauratie te werken. 
Ze kregen drie kinderen: Guen, Jonathan en Geraldien 
en voelen zich koningen te rijk met zes kleinkinderen.

Om zich als graficus in het beroepsleven te vestigen, zit er 
alweer veel beweging in de zoektocht. Na zijn legerdienst 
ging hij op zoek naar werk en kwam hij eerst terecht bij 
een huwelijksbureau waar hij het drukwerk verzorgde. 
Enkele maanden later kwam hij in dienst bij de firma 
Hoorens waar hij startte als calculator en administratief 
bediende. Na de fusie van de offsetdrukkerij Hoorens met 

de zeefdrukkerij Imprinta werd hij productieverantwoor-
delijke voor de zeefdrukkerijafdeling. 

In 1981 waagt Stefaan de sprong om samen met Bie, als 
zelfstandige thuis in de Blauwhuisstraat in Hulste, een 
eigen zaak te beginnen. Naast de vele grafische opdrach-
ten wordt belettering de specialiteit van het huis. In 2001 
wordt de zaak overgelaten en van dan af beperkt Stefaan 
zich tot grafisch ontwerp en drukwerkvoorbereiding.

Voor Bie betekende dit een overstap naar een loopbaan 
in het vlasmuseum te Kortrijk waar ze instond voor het 
registreren van de collectie. Voor Stefaan komt er nu 
meer tijd vrij om intens te genieten van allerlei creatieve 
activiteiten waarvan hijzelf de bezielde beweger is. De 
zeilboot was voor hem het ideaal instrument om op 
zee de wind en de golven als medespelers te betrekken 
bij zijn verre slalomvaarten. Twee keer voer hij via de 
kanaaleilanden naar Bretagne en eenmaal meerde hij 
met zijn zeilboot aan in het hart van Londen vlakbij de 
Tower Bridge.

Thuis in Hulste laat hij zijn muzikale bewegingsdrang tot 
leven komen in het orkestje met de naam Goegemutst. 
Zij zijn met zes muzikanten om hun toehoorders met 
volksmuziek te boeien. Hierbij mag de scherpe zang- 
stem van een oude Vlaamse doedelzak niet ontbreken 
om met oude melodieën de vrienden tot een nummertje 
volksdans te bewegen.

En die bewegingslust gaat nog verder. Nu ontpopt Stefaan 
zich tot amateur-historicus die oude verborgen schat-
ten opgraaft en ze weer openbaar maakt. Zijn zoektocht 
spitst zich toe op de heemkunde van Hulste. Via het histo-
risch archief van de Roede van Harelbeke en het immens 
archief van Lucien Decroix, die vroeger onderpastoor 
was te Hulste, slaagt Stefaan erin om de evolutielijnen 
te tekenen vanaf de tijd van vroeger tot nu. Zo weet hij te 
vertellen dat er ooit in Hulste 132 cafés waren en dat het 
proces van inkrimping de verandering van de tijdsgeest 
weerspiegelt. En dat Roland Garros, na zijn noodlanding 
in Hulste, een doosje lucifers vroeg aan zijn oud-buurman 
om zijn vliegtuig in brand te steken, is een detail, maar 
voor Stefaan zegt het iets over de milde volksziel van de 
Hulstenaars. Wat hij vindt over het verleden van Hulste 
publiceert hij op zijn website  www.hulste.info waar niet 
enkel het verleden de revue passeert maar ook alles aan 
bod komt over wat er nu reilt en zeilt in Hulste. 

Ondertussen wil hij zijn geheugen aanscherpen door 
Spaans te leren. Na een reis naar Argentinië in 2011 stond 
daarna een inleefreis met de Damiaanactie naar Nicara-
gua op de planning. Aangezien niemand van de groep 
Spaans sprak en in Zuid-Amerika omzeggens niemand 
een andere taal spreekt, moest snel wat Spaans aange-
leerd worden. Dit was zo boeiend dat Stefaan ondertus-
sen in Waregem het zevende jaar Spaans volgt.

Er was een snelle pen nodig om de wervelende bewe-
gingen in de levensloop van Stefaan te kunnen volgen. 
Wij genoten van zijn boeiend levensverhaal. Wij danken 
hem dan ook zeer hartelijk voor de openhartige ontmoe-
ting en wij wensen hem nog vele jaren toe in de rol van 
de eeuwige doenderik ten dienste van de volksgemeen-
schap van Hulste.

Interview en artikel: Marcel Callewier en Joris Decavele

Foto’s: Willy Demeulemeester
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BIOGRAFIE
Naam:  Stefaan Huysentruyt

Geboortedatum: 26/12/1950

Gehuwd met Bie Roelandt

Kinderen: Guen, Jonathan en Geraldien

Beroep:  graficus, drukker

Hobby’s: zeilen, heemkunde

www.hulste.info
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WIE IS WIE? 
Op de foto staat een Harelbekenaar die behoorde 
tot de militieklasse 1900. De oproepingen voor het 
leger gebeurden toen bij loting. Hij trok het slechte 
lot en moest vier jaar in dienst. Bij het uitbreken 
van de oorlog werd hij opnieuw opgeroepen. Nog 
eens vier jaar soldaat aan de Ijzer in Ramskapelle. 
Acht jaar soldaat, maar hij bracht er het levend van 
af. Herken jij deze soldaat?

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

Oplossing foto januari-maart 2018:

De foto werd genomen in 1961 van de vrijwilligers van het 
Rode Kruis Harelbeke op de viering voor de 100-jarigen.

v.l.n.r.: Depraetere Paul , Staf Debaveille, Raoul Vanwelden 
en André Vandebuerie.   

Met dank aan Bekaert Luc voor het insturen van de oplos-
sing.

GEDICHTEN
Ze zeggen dat je de oude dag  

als de ‘gouden’ leeftijd beschouwen mag. 

Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan,  

als ik ’s avonds weer moe naar bed ben gegaan,

met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas  

en mijn ogen op de tafel,

toen ik uitgelezen was. En voordat ik inslaap,  

denk ik dan:

‘Zit er nog iets los dat ik wegleggen kan?’,

Terwijl het met mij zo slecht nog niet zit,  

want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit.

Frans Reekmans

LEVENSSIERAAD

Elke schone vriendschap die verloren gaat, 

is een verarming voor de mens.

Elke schone vriendschap die rijpt, die groeit,  

is een broze wereld die opengaat.

Elke schone vriendschap…wees dankbaar,  

als ze in jouw leven bestaat.

Diane Pouleyn

WEERSPREUKEN
APRIL

• Pasen vroeg, vroeg goed weer.

• Niets is zo onbegrepen als het aprilweer,  
zeggen boer en heer.

• Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht.

•	Met	sint-Katrien	(29/4)	heeft	elk	hout	wortel.

MEI

• Tot Bonifaas (14/5) die strenge kracht, wees voor de 
vruchten op vorst bedacht.

• Als de eiken in mei goed bloeien dan zal alles volop 
bloeien.

• Avonddauw en zon in mei, karren vol hooi in de wei.

• Op Sint-Petronel (31/5) heet of wak, het geld smelt in 
uwen zak.

JUNI

• Braakmaand nat, ledige schuur en vat.

• Zoekt Sint-Medardus (8/6) in regen troost,  
dan zendt hij die ook in de oogst.

•	Een	boon	in	juni	geplant,	geeft	vijftig	in	één		hand.

• Met Sint-Jan nieuwe aardappelen in de pan.

 Tekst: Willy Verhenne

Cartoon: Marcel Callewier
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BRANDWEERKRONIEK – 
BRAND IN HOGE 
APPARTEMENTSGEBOUWEN
Op 14 juni is het precies één jaar 
geleden dat in Londen een hevige 
brand het torenflatgebouw 
Grenfeld Tower teisterde. Het 
gebouw dateerde uit 1974, telde 
24 verdiepingen met in totaal 
120 appartementen. Meer dan 
zeventig bewoners overleefden 
de brand niet.

Na deze brand  werd er gevreesd 
dat zo iets ook in België zou 
kunnen gebeuren. Zeg nooit 
nooit, maar bij een normale 
brand ( dus niet als er bij voor-
beeld een vliegtuig op het gebouw crasht of als er een 
bomaanslag gebeurt) is deze kans eerder klein. Het risico 
wordt in hoofdzaak bepaald door drie factoren: het nale-
ven van de brandpreventievoorschriften bij de bouw, het 
beheersen van de rookontwikkeling en het gedrag van 
de bewoners.

Brandpreventie.

De brandpreventie in ons land is er de laatste tientallen 
jaren sterk op vooruitgegaan. Dit op gebied van wetge-
ving en ook en vooral op gebied van ingesteldheid bij al 
wie met bouwen betrokken is. Vroeger werd helemaal 
geen aandacht gegeven aan preventie, en als men dan 
toch eens bij de brandweer te rade ging, waren de advie-
zen eerder summier. De dienstchefs bij de brandweer 
waren daar niet voor opgeleid en ieder gaf advies volgens 
zijn eigen inzicht. En zelfs later, als er al heel wat wetge-
ving ter zake bestond en er bij de brandweer opleidingen 
in deze materie ingericht werden, liet alles nog veel te 

wensen over. Veel architecten kenden de wetgeving niet 
en vertrouwden er op dat de brandweer hen op eventu-
ele fouten in de plannen zou wijzen. Veel bouwpromoto-
ren vonden de kosten voor brandpreventiemaatregelen 
helemaal niet opportuun. En vele openbare besturen 
lieten maar plannen opmaken en als alles klaar was, 
dan moest ook de brandweer geraadpleegd worden. 
Nochtans: brandpreventie begint op de tekentafel van 
de architect.

Alles is echter ten goede veranderd: er is de uitgebreide 
wetgeving, er is de mentaliteitsverandering bij architec-
ten, bouwpromotoren en openbare besturen. Er is vooral 
ook de opleiding bij de brandweer: er werden heel wat 
technici-brandvoorkoming gevormd en het ontstaan van 
de brandweerzones laat nu zelfs toe dat een aantal tech-
nici zich voluit op de brandpreventie kunnen inzetten.

De wetgeving handelt voornamelijk over detectie, over 
alarmering en evacuatie, over de reactie bij brand van 

de materialen en over de brandweerstand van de schei-
dende en dragende bouwelementen. Het belangrijke 
principe daarbij is compartimentering. Een compartiment 
kan bestaan uit één of een aantal appartementen, één 
bouwlaag of een gedeelte ervan, of nog andere moge-
lijkheden naargelang grootte en brandgevaar.

Een brandcompartiment is dermate gebouwd dat, wan-
neer er een brand ontstaat, het vuur een tijd (minstens 
een half uur), binnen dit deel van het gebouw blijft. Dit 
veronderstelt dat de dragende en scheidende elementen 
van het compartiment niet mogen begeven of de brand 
doorlaten. De zwakste punten daarbij zijn de deuren en 
de ramen. Voor de deuren zijn branddeuren, die bij brand 
zelfsluitend zijn, natuurlijk de beste oplossing. Die kan 
men bij evacuatie van het compartiment dus niet laten 
openstaan. Voor de vlamoverslag langs de ramen dienen 
de geveloppervlakten tussen de ramen van de comparti-
menten onbrandbaar en voldoende groot te zijn. Het is 
door een dergelijke vlamoverslag dat de brand in Londen 
zich over het gehele gebouw verspreidde.

De wetgeving is natuurlijk redelijk jong en niet altijd toe-
passelijk op oudere gebouwen die reeds,  voor het in 
voege treden van de wetgeving, bestonden. Er zijn daar 
vanzelfsprekend ook maatregelen voorzien, maar een 
ideale situatie is daar natuurlijk moeilijker te realiseren.

Rookbeheersing

Bijna alle slachtoffers bij een brand worden eerst geveld 
door de rook. Van zodra de rook wat onder druk komt, 
zoekt hij overal zijn weg. Langs leidingen, kanalen en 
kokers; zelfs een branddeur kan niet altijd de rook tegen-

houden. De rook  is dus de grote vijand en een rookde-
tector is dus meer dan noodzakelijk. Ook een rookkoepel 
boven in de trappenhuizen, die bij brand automatisch 
opent of die manueel te bedienen is, is onmisbaar om 
de evacuatiewegen  zo veel mogelijk rookvrij  te houden.

Het gedrag van de bewoners.

De bewoners zelf hebben een grote rol in het vermijden 
van een brandramp. Brandbare goederen stapelen in de 
evacuatiewegen, zelfsluitende deuren in open stand blok-
keren of zelfs rookdetectors uitschakelen zijn gedragin-
gen die bij brand zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Maar ook verkeerde reacties bij het ontstaan van een 
brand kunnen nefaste gevolgen hebben. In een volgend 
artikel  zullen een aantal raadgevingen vermeld worden 
over hoe best bij een brand gereageerd wordt.

Besluit

Een brand kan altijd ontstaan, technische mankementen 
en menselijke onachtzaamheden of fouten zijn immers 
niet uit te sluiten. Daarbij zijn branden in hoge gebou-
wen, tien en meer bouwlagen, moeilijker door de brand-
weer te bestrijden; de brand dient immers van binnen uit 
aangevallen te worden. Als evenwel alle brandpreventie-
voorschriften correct uitgevoerd worden, het tussentijds 
onderhoud en nazicht van bepaalde installaties geres-
pecteerd wordt, en de bewoners zich veilig gedragen, 
zijn branden zoals in het torengebouw in Londen in ons 
land weinig mogelijk.

       

Joris Decavele
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DE HIPPODROOM VAN HARELBEKE
Waar lag de Harelbeekse hippodroom? Een vraag 
waarop het antwoord snel gevonden is: daar waar de 
Hippodroomstraat ligt. Een lange betonnen plaatmuur 
langs de Kortrijksesteenweg ontnam de niet-betalende 
toeschouwer het schouwspel. In het begin van de 20ste 
eeuw beschikte onze stad over twee ‘drooms’, de hip-
podroom en de vélodroom (zie De Parettegazette okt 
– nov – dec 2017). Op het einde van de 19de eeuw 
legden enkele bemiddelde Kortrijkse paardenliefheb-
bers voldoende centen op tafel om een veld te huren  
langs de baan Kortrijk-Harelbeke. Het  terrein was gele-
gen  tegenover de hoeve d’Harlembois en bestreek een 
oppervlakte van 8 aren. Met een piste van 1000 m lang 
en 20 m breed behoorde de nieuwe hippodroom tot de 
grotere van de streek (net iets groter dan Waregem). Er 
werd een ruime overdekte tribune opgetrokken zodat 
het publiek de wedstrijden nauwgezet kon volgen. De 
eerste ‘peerdenloopen’ op de hippodroom vonden plaats 
op zondag 4 oktober 1896. l’Echo de Courtrai, de Frans-
talige gazet van Kortrijk, bedacht de naam ‘Hippodrome 
des Tilleuls’, een  verwijzing naar de mooie lindebomen 
die de weg Kortrijk-Harelbeke afzoomden. Aanvankelijk 
bleef het aantal wedstrijden op de hippodroom beperkt 
tot een tweetal koersen per jaar: één in het voorjaar 
en één in oktober. De hippodroom kende in het begin 
van vorige eeuw een voorspoedige periode. Het aantal 
koersen dat jaarlijks gereden werd nam gestaag toe, zelfs 
het buitenlands publiek vond de weg naar de piste op 
‘Ter Linden’. Tussen twee loopwedstrijden marcheerde 

de hippodroomfanfare over het middenplein om de 
toeschouwers te vermaken. De uitgestrektheid van het 
terrein en de aanwezige accommodatie trok ook de 
aandacht van andere organisatoren. In 1901 kwam het 
Amerikaanse Circus Barnum & Bailey, het grootste circus 
van de wereld, zijn tenten opslaan op het koersplein. De 
voorstellingen speelden tegelijk op drie arena’s en trok-
ken meer dan 15 000 bezoekers. De opbouw, twee voor-
stellingen en de afbraak werden in 24 uur afgerond. Een 
ander evenement was de eerste ’Kortrijkse Vliegweek’  
die in november 1910 door ging op de Harelbeekse hip-
podroom. Duizenden toeschouwers zagen hoe vliegpi-
onier René Cozic zijn tweedekker over het koersplein 
laveerde en op een hoogte van 40 m in oostelijke rich-
ting verdween. Enkele minuten later landde de waaghals 
weer op het middenveld. Het applaus en hoera geroep 
bleef maar aangroeien. Cozic was hiermee de eerste 
die met een vliegtuig boven Harelbeke en omliggende 
gemeenten vloog. De Harelbeekse hippodroom was in 
de loop van zijn bestaan regelmatig de place to be voor 
allerhande manifestaties zoals turnfeesten, loopwedstrij-
den, voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden, vliegshows, 
circusvertoningen,… Maar de oorlogsjaren drukten hun 
stempel op de loopwedstrijden. Tijdens de eerste wereld-
oorlog werd ‘Ter Linden’ een Duits oefenveld. Na de 
Tweede Wereldoorlog kreeg de paardensport tegendruk 
van voetbal en wielersport, een moeilijke strijd. In 1962 
viel het doek over het Harelbeekse koersplein dat intus-
sen tot ‘Hippodroom Van den Hende’ was omgedoopt. 
De gronden werden verkaveld en de drafwedstrijden ver-
huisden naar Kuurne.  Met de aanleg van de Forestier 
Ingelramstraat werd letterlijk een streep getrokken door 
de Harelbeekse renbaan.    

Bronnen: Beeldbank van Kortrijk, Historische kranten: 

 l’Echo de Courtrai, periode 1894 – 1932. 

Het Kortrijkse Volk periode 1894 - 1932 

De Roede van Harelbeke. (FVN)
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WIELERJAAR EEN TERUGBLIK
We laten de grote rondes achterwege en trekken terug 
het veld in! Op zondag 10 september 2017 stond Van 
der Poel aan de start van wat ‘zijn’ seizoen zou worden. 
De zon scheen in Eeklo en alle toppers tekenden pre-
sent. Iedereen hoopte op een spannende wedstrijd maar 
helaas was de Nederlandse kampioen meer dan een 
maat te sterk voor de concurrentie. 

Na deze verpletterende overwinning vertrokken de cros-
sers naar Amerika voor 2 wereldbekerwedstrijden. Van 
der Poel trok ook hier aan het langste eind. Van Aert komt 
niet in goeden doen en eindigde telkens buiten de top 5. 

Op 1 oktober stond de eerste Superprestige wedstrijd op 
het menu. In Gieten was Van der Poel terug de sterkste, 
tot groot jolijt van de Nederlandse supporters.

Vanaf dan waren er ieder weekend zowel op zaterdag als 
zondag wedstrijden. Dat Van der Poel heer en meester 
zou worden in het veldritseizoen 2017-2018 werd beves-
tigd met 9 zeges op 11 crossen. Er waren 2 zeges voor 
onze landgenoot Van Aert. De 2 zeges werden echter 
mede bepaald door een valpartij en de afwezigheid van 
Van der Poel. 

In de Vlaamse duinencross in Koksijde leek Van Aert weer 
in topvorm. Van der Poel kreeg voor de eerste keer terug 
een sterke concurrent tegenover hem. Wegens materi-
aalpech kwam Van Aert helaas als derde over de streep 
en waren de eerste twee plaatsen voorzien voor Van der 
Poel en Van der Haar. Wat volgde in Ronse wordt vaak 
beschreven als volgt: als twee honden vechten om één 
been loopt de derde ermee heen. Van der Haar ging met 
de overwinning lopen. 

Na twee maanden bleek Van Aert zijn krachten terug-
gevonden te hebben en de 4de manche van de Super-
prestige in Ruddervoorde bracht dan ook een spannende 
strijd tussen de twee toppers. Helaas geen zege voor de 
Belgen, alle hoop werd op de Koppenbergcross gezet.

Een massa volk en misschien wel de spannendste wed-
strijd van het seizoen maakt zijn naam waar. Mathieu 
Van der Poel heeft zijn naam voor een eerste keer op 

het palmares van de Koppenbergcross geplaatst. Van der 
Poel haalde zo de 12de zege op 14 wedstrijden binnen. 
Na deze omloop stond Van der Poel in alle drie de klas-
sementen aan de leiding. 

Ondertussen is het veldritseizoen al ver gevorderd. De 
vele wedstrijden in de kerstperiode werden allemaal 
gewonnen door een heel sterke Van der Poel. Na de 
nieuwjaarsrecepties stonden de kampioenschappen voor 
de deur. Eerst werd er gereden om de titel van sterkste 
crosser van hun land. In België werd die strijd gereden 
in Koksijde. Sanne Cant kon haar favorietenrol waarma-
ken bij de dames. Ook Wout Van Aert mocht de tricolore 
voor de derde keer op rij meenemen naar huis. Laurens 
Sweeck en Daan Soete maakten het hem nochtans niet 
gemakkelijk. Bij de beloftes werd Thijs Aerts landskam-
pioen. Eli Iserbyt, die vorige jaren kampioen was, stond 
aan de start bij de profs. En natuurlijk was er ook de fel 
besproken overwinning van Thibau Nys. De zoon van de 
‘Kannibaal van Baal’ (Sven Nys) laat bij de nieuwelingen 
zien dat hij er klaar voor is om zijn papa op te volgen.

In het weekend van 3 en 4 februari spatte in Valkenburg 
de strijd los voor de regenboogtrui. De vele regen van 
de voorafgaande weken zorgden voor een heel zwaar 
parcours. Bij de dames streden Cant en de Amerikaanse 
Compton tot aan de meet. Cant werd eerste, Compton 
tweede en Brand derde.

Iserbyt bleek in topvorm en na één ronde was de winnaar 
gekend. Onze Eli Iserbyt (geboren en getogen in Bavik-
hove) schitterde in de regenboogtrui. Bij de profs werd 
Wout Van Aert verrassend eerste. Iedereen verwachtte 
dat Van der Poel de overwinning zou binnenhalen. Van 
Aert had echter een superdag! Van der Poel wint alle klas-
sementen, maar op 4 februari had hij een mindere dag en 
dat kostte hem de wereldtitel. In zijn Lille zongen ze alvast 
uit volle borst: “ Woutje, Woutje, wereldkampioen!”

Ik wens iedereen veel plezier met de start van de koers! 

Werner Verbeke 
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De tribune aan de aankomst waarop de scheidsrechters de koers 

volgden. 
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ETEN & DRINKEN

Restaurant
Elke weekdag serveren wij je een gezonde 
maaltijd waarbij je kan kiezen tussen een dag-  
of weekmenu voor de prijs van €7,20.

In LDC De Parette en LDC De Vlinder kan je 
ook kiezen voor biefstuk friet voor €9,30.

Je reserveert je maaltijd vóór 9u bij 
het onthaal van één van de drie LDC’s. 
Het wekelijkse menu is te vinden op  
www.zorgbedrijfharelbeke.be of aan het ont-
haal.

Cafetaria
LDC De Parette:  
Dagelijks van 10u00 tot 
12u00 en van 14u00 tot 
18u00.

DH De Rijstpekker:  
Op weekdagen van 14u00 tot 17u00.

LDC De Vlinder:  
Op weekdagen van 14u00 tot 17u00.   
Op donderdag van 9u30 tot 12u00. 
Op zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30.

LICHAAMSVERZORGING VOOR 60-PLUSSERS 
UIT HARELBEKE

Voetverzorging: 
Voordeeltarief (4 beurten): €12,50. 
Vanaf de 5e beurt: €15. 
Ontspannende voetmassage: €15,50.

Manicure:
Manicure: €12,70. 
Korte manicure: €6,40. 
Lakken vinger- of teennagels: €3,20.

Epilatie:
Wenkbrauwen: €6,40. 
Bovenlip: €6,40. 
Wenkbrauwen en bovenlip: €10,60. 
Wenkbrauwen, bovenlip en kin: €12,70. 
Volledig gezicht: €16,50.

Haarverzorging:
Elke dinsdagmiddag in LDC De Parette. De prijzen zijn afhan-
kelijk van de kappersbehandeling (snit, watergolf, permanent, 
kleuring, …).

Bad of douche:
Zonder hulp: €1,50.  
Met hulp: €3. 
Je brengt zelf zeep, shampoo en een handdoek mee. Gelieve 
op voorhand te reserveren aan het onthaal van één van de 
lokale dienstencentra.

WIJ KOMEN BIJ JOU

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 zelf niet meer instaan voor het bereiden van je 
maaltijd en je niet meer verplaatsen naar een lokaal 
dienstencentrum, dan kan je een maaltijd thuis geleverd 
krijgen.

Warme maaltijden op weekdagen: €7,40 (of €6,80 bij 2 
maaltijden op hetzelfde adres).

Diepvriesmaaltijden in het weekend: €6,70 (of €6,10 bij 
2 maaltijden op hetzelfde adres).

(De nieuwe prijzen gaan in voege op 1 februari 2018)

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

Boodschappendienst
Kan je niet meer zelfstandig je wekelijkse boodschappen 
doen, dan levert een vrijwilliger die voor jou aan huis. 
Je kan beroep doen op de boodschappendienst.  Je kan 
ons contacteren op 056 73 53 90.

Minder Mobielen Vervoer
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 rolstoelgebonden 
zijn.

Lidgeld: €10 per jaar.

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

ONTHAAL LDC DE PARETTE 
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 51 90

 deparette@zbharelbeke.be

ONTHAAL DH DE RIJSTPEKKER
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 52 70

 derijstpekker@zbharelbeke.be

ONTHAAL LDC DE VLINDER
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 53 90

 devlinder@zbharelbeke.be

Vanaf 12 maart tweewekelijks op maandagnamiddag  
pedicure, manicure en epilatie in LDC De Vlinder.
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DIENSTVERLENING

HET WOONZORGLOKET

Het aanbod van Zorgbedrijf Harelbeke van thuiszor-
gondersteunende diensten en initiatieven ontwikkeld 
met behulp van vrijwilligers is erg ruim.

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

Is thuiszorg niet meer haalbaar, dan kan je een vraag 
tot opname indienen voor één van onze campussen 
van het woonzorgcentrum: 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  
(zie ‘Wij komen bij jou’). 

− Aanvragen mantelzorgtoelage.

- Aanvragen kortverblijf, dagververzorgingscentrum, 
serviceflat of woonzorgcentrum, …

- Vragen rond dementie.

Een maatschappelijk werker geeft je vrijblijvend infor-
matie of start voor jou een aanvraag op.  

WIJ KOMEN BIJ JOU

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 gezondheidscon-
sultaties 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 gezondheids-
consultaties in de drie LDC’s kan je vinden onder de 
rubriek ‘Uw gezondheid’ (pagina 6).

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 laagdrempelige 
manier ondersteunen door gratis informatie, advies en 
begeleiding. Je kan meer inzicht krijgen in de leefwereld 
van de persoon met dementie, en in de reden van zijn/
haar gedrag. 

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

Een afspraak maken op voorhand is niet nodig. Een huis-
bezoek is mogelijk na afspraak.

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

 8u30 - 12u00

 De Parette : 056 73 51 90

 De Vlinder : 056 73 53 90

 woonzorg@zbharelbeke.be

LDC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag/10u15-

11u15/€1,50 per les (per halve of 
hele reeks), niet in schoolvak.

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis

• Pingpong: woensdag/14u00/gratis

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

ONTSPANNING 
• Scrabble: dinsdag/14u00/gratis

• Biljart: maandag, woensdag & 
donderdag/14u00/€0,50 per 20 
min.

• Kaarten & Rummikub: 2 keer 
per maand op vrijdag (zie 
kalender)/14u00/gratis

• Wiezen: woensdag/14u00/gratis

• Bingo: laatste 
maandag/14u00/€2,80

• Breien: maandag/13u30/gratis

VORMING 
• Computerhoek: elke weekdag/

openingstijden LDC/gratis

• Tekenen: maandag/9u30-
11u00/€1,50 per les (per 2 
maanden)

• Frans beginners: vrijdag /9u00-
10u15/€2,50 per les (per halve of 
hele reeks)

• Frans gevorderden: vrijdag/10u15-
11u30/€2,50 per les (per halve of 
hele reeks)

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag  
20 april, 18 mei, 22 juni/9u00/€1,50

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag: 17 april – 26 juni/10u30-

11u30/€22,50/Sporthal Bavikhove

• Turnen op muziek: woensdag: 18 april  - 27 juni/10u00-
11u00/€15,00/Dorpshuis De Rijstpekker

• Yoga: donderdag: 19 april – 21 juni/10u00-
11u00/€28,00/Dorpshuis De Rijstpekker

• Zitdansen: 17 mei – 21 juni /14u00-15u00/€2,50 per les

• Pingpong: vrijdag/14u00/gratis

ONTSPANNING
• Breien & haken: dinsdag/13u30/gratis

• Koffieklets: 3de woensdag/14u00/€2,50

• Kaarting: 4de donderdag/14u00/gratis

LDC DE VLINDER

SPORT 
• Petanque: dinsdag en vrijdag/13u45/gratis

• Volksspelen: eerste maandag/14u00/€2,80

• Zumba: donderdag 19 april – 28 juni/10u00-11u00/€25

ONTSPANNING 
• Bridge: vrijdag/14u00/gratis

• Kaarten: donderdag/14u00/gratis

• Schaken: donderdag/14u00/gratis

VORMING
• Gebruikersgroep smartphone: derde 

woensdag/9u00/€1,50

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De correcte 
data kan je steeds raadplegen via de 

kalender of via het onthaal van de lokale 
dienstencentra.

VAST AANBOD
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APRIL 2018APRIL 2018

SCHEUR ME UIT!

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

ma 16/04

9u30 Tekenen 09u00 Engels 5 
09u00 Cursus skype10u15 Turnen 13u00 gezondheidsconsultaties

13u30 Breien/ Leren werken met 
YouTube

14u00 Film: De witten van 
Sichem 14u00 Koken voor starters13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 17/04 14u00 Scrabble/ Infomoment 
voetreflexologie

08u30 Crea: initiatie handlette-
ring 09u00 Spaans praatgroep

10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/Engels praat-

groep13u30 Breien & haken

wo 18/04
13u45 Fietsen 09u00 Italiaans 5 09u00 Gebruikersgroep Android 

smartphone/Spaans 2

10u00 Turnen op muziek 11u00 Gezondheidsconsultaties
14u00 Wiezen/biljart/pingpong

14u00 Koffieklets 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 19/04

13u45 Petanque 09u00 Spaans 1 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00
Lessenreeks kalligrafie/
schaken/kaarten/infomo-
ment valpreventie

14u30 Linedance

vr 20/04

9u00 Frans voor beginners/ 
Gebruikersgroep tablet

14u00 Pingpong

09u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Bridge

za 21/04

zo 22/04

ma 23/04

9u30 Tekenen

09u00 Cursus skype

10u15 Turnen

13u30 Breien/ Leren werken met 
YouTube

13u45 Petanque

14u00 Bingo/ Biljart

14u30 Gezondheidsconsultaties 

di 24/04 14u00 Scrabble/ Auteurslezing 
Joris Denoo

10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/Engels Praat-

groep13u30 Breien & haken

wo 25/04 14u00 Wiezen 10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 26/04

13u30 Wandelen
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Kaarting 14u00 Lessenreeks kalligrafie/

schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 27/04
9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 28/04

zo 29/04

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

ma 2/04

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

Dorpshuis De Rijstpekker 
is gesloten
wegens feestdag

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

di 3/04 14u00 Scrabble 13u30 Breien & haken 13u45 Petanque

wo 4/04
13u45 Fietsen

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

do 5/04

13u45 Petanque

14u00 Kaarten/schaken/koken 
voor starters14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 6/04 14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 7/04

zo 8/04

ma 9/04

9u30 Tekenen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 10/04 14u00 Scrabble
13u30 Breien & haken 13u45 Petanque

14u00 Infomoment Bewegen in 
huis 14u00 Creaworkshop: recycling 

art

wo 11/04 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Café café: volksspelen/
gezondheidsconsultaties

do 12/04

13u45 Petanque

14u00 Kaarten/onze schakers 
gaan de uitdaging aan14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 13/04 14u30 Kaffieboale 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 14/04

zo 15/04

ma 30/04

LDC De Parette is gesloten 
wegens brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open

Dorpshuis De Rijstpek-
ker is gesloten wegens 
brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open

LDC De Vlinder is gesloten 
wegens brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open
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MEI 2018MEI 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 14/05

9u30 Tekenen

13u30 Basiscursus PC

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 15/05

8u45 Leren werken met Android 
Smartphone/tablet 8u30 Crea: verjaardagskaartjes 

maken 13u45 Petanque/praatgroep 
Engels

14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal

14u00 Achter de schermen van 
de kringloopwinkel13u30 Breien & haken

wo 16/05

13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep Android 
smartphone

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets 
11u00 Gezondheidsconsultaties

13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 17/05

13u45 Petanque 10u00 Yoga 10u00 Zumba
14u00 Biljart

14u00 Zitdansen 14u00 Lessenreeks kalligrafie/
kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 18/05

9u00 Frans voor beginners/ 
Gebruikersgroep tablet

12u00 Grootmoederskeuken: 
Breughel

12u00 Grootmoederskeuken: 
Breughel

10u15 Frans voor gevorderden
13u45 Petanque

12u00 Grootmoederskeuken: 
Breughel

14u00 Pingpong
14u00 Bridge14u00 Kaarten & Rummikub

14u30 Kaffieboale

za 19/05

zo 20/05

ma 21/05

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

Dorpshuis De Rijstpek-
ker is gesloten wegens 
feestdag

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

di 22/05
8u45 Leren werken met Android 

Smartphone/tablet 10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels
14u00 Scrabble 13u30 Breien & haken

wo 23/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 24/05

13u30 Wandelen
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Kaarting 14u00 Lessenreeks kalligrafie/

schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 25/05
9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 26/05

zo 27/05

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

di 1/05

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

Dorpshuis De Rijstpek-
ker is gesloten wegens 
feestdag

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

wo 2/05
13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek

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

do 3/05
13u45 Petanque

10u00 Yoga
10u00 Zumba

14u00 Biljart 14u00 Kaarten/schaken/lessen-
reeks kalligrafie

vr 4/05

9u00 Frans voor beginners 11u30 6 jaar Dorpshuis De Rijst-
pekker 13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
13u00 gezondheidsconsultaties 14u00 Bridge

14u00 Kaarten & Rummikub

za 5/05

zo 6/05

ma 7/05

9u30 Tekenen

13u30 Basiscursus PC

09u00 Cursus skype10u15 Turnen

13u45 Petanque

14u00

Biljart/Crea: bloemstuk 
voor moederdag/ infomo-
ment: incontinentie en 
urinewegen

14u00
Creaworkshop: sierraden 
maken van een das/volks-
spelen

di 8/05
8u45 Leren werken met Android 

Smartphone/tablet 10u30 Wandelvoetbal 13u45 Praatgroep Engels

14u00 Scrabble/ voordracht 
dominus vobiscum 13u30 Breien & haken 14u00 Infomoment hooggevoe-

ligheid

wo 9/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Pingpong/infomoment 
astma en luchtwegen 14u00 Café café: filmnamiddag/ 

gezondheidsconsultaties

do 10/05

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

Dorsphuis De Rijstpek-
ker is gesloten wegens 
feestdag

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

vr 11/05

LDC De Parette is gesloten 
wegens brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open

Dorpshuis De Rijstpek-
ker is gesloten wegens 
brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open

LDC De Vlinder is gesloten 
wegens brugdag
Cafetaria en restaurant 
zijn open

za 12/05

zo 13/05
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JUNI 2018MEI/JUNI 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 11/06

9u30 Tekenen
13u30 Basiscursus pc 08u30 Koffiehoekje

10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Infomoment: gezond 

koken 14u00 Creaworkshop: bloem-
schikken thema zomer13u45 Petanque

di 12/06 14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal

14u00

Voordracht: beter zorg 
dragen voor jezelf/
Inschrijvingsnamiddag 
CVO13u30 Breien & haken

wo 13/06
09u30 Centrumraad in De Parette 09u30 Centrumraad in De 

Parette
09u30 Centrumraad in De Parette

13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek 14u00 Café café: kantklossen/
gezondheidsconsultaties

do 14/06

13u45 Petanque 10u00 Yoga 10u00 Zumba
14u00 Biljart

14u00 Inschrijvingsnamiddag 
CVO 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

Daguitstap LDC Daguitstap LDC Daguitstap LDC

vr 15/06

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge14u00 Kaarten & Rummikub

za 16/06

zo 17/06

ma 18/06

9u30 Tekenen

13u30 Basiscursus pc

08u30 Koffiehoekje10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 Voordracht Rusland/cho-
coladeproeverij

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 19/06 14u00 Scrabble

08u30 Crea: bloemschikken

13u45 Petanque10u30 Wandelvoetbal

13u30 Breien & haken

wo 20/06
13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep Android 

smartphone

13u00 gezondheidsconsultaties 11u00 Gezondheidsconsultaties
14u00 Wiezen/biljart/pingpong

14u00 Koffieklets 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 21/06

13u45 Petanque 10u00 Yoga 10u00 Zumba
14u00 Biljart

14u00 Zitdansen 14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 22/06

9u00 Frans voor beginners/ 
Gebruikersgroep tablet

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge

14u30 Kaffieboale

za 23/06

zo 24/06

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

ma 28/05

9u30 Tekenen

13u30 Basiscursus pc

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Bingo/ Biljart

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 29/05
8u45 Leren werken met Android 

Smartphone/tablet 10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels
14u00 Scrabble 13u30 Breien & haken

wo 30/05 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 31/05

13u45 Petanque

10u00 Yoga
10u00 Zumba

14u00 Biljart
14u00 Lessenreeks kalligrafie/

kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 1/06

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge14u00 Film 'Loft'

za 2/06

zo 3/06

ma 4/06

9u30 Tekenen

13u30 Basiscursus pc

08u30 Koffiehoekje10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 Volksspelen13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 5/06
8u45 Leren werken met Android 

Smartphone/tablet 10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque

14u00 Scrabble/ infomoment: 
feit of fabels in de voeding 13u30 Breien & haken

wo 6/06
13u45 Fietsen

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

do 7/06

13u45 Petanque

10u00 Yoga

10u00 Zumba
14u00 Biljart

14u00
Kaarten/schaken/info-
moment huis- of reisapo-
theek

14u30 Linedance

vr 8/06
9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 9/06

zo 10/06
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JUNI 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 25/06

9u30 Tekenen

08u30 Koffiehoekje10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 kookworkshop: lekkere 
slaatjes

13u45 Petanque

14u00 Bingo/Biljart

14u30 Gezondheidsconsultaties 

di 26/06 14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal

13u30 Workshop kleurenana-
lyse/petanque13u30 Breien & haken

wo 27/06 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 28/06

8u45 Wandeldagtocht

14u00 Kaarting

10u00 Zumba
13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Kaarten/schaken

14u30 Linedance

vr 29/06

9u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge14u00 Kaarten & Rummikub

za 30/06

zo 1/07

ACTIVITEITENAANBOD

UITPAS ZUIDWEST… 
KOM JE HUIS UIT…
Met deze spaar- en voordeelkaart spaar je telkens je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit georganiseerd door lokale 
besturen in Zuid-West-Vlaanderen. De verzamelde punten kan je vervolgens omruilen tegen voordelen. Deze voordelen 
zijn van tijdelijke aard en worden op regelmatige basis hernieuwd.  (www.harelbeke.be/uitpas en www.uitinzuidwest.be)

De uitpas kost €3, staat op naam en is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je kan ermee terecht in verschillende gemeenten. 
Een uitpas kan je kopen aan het onthaal (met identiteitskaart mee) van de verschillende LDC’s.

VOOR 5 PUNTEN
• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit LDC De Parette

• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit DH De Rijstpekker

• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit LDC De Vlinder

VOOR 5 PUNTEN
• 1 gratis drankbonnetje voor een gewone consumptie  

in de cafetaria van LDC De Parette

• 1 gratis drankbonnetje voor een gewone consumptie  
in de cafetaria van DH De Rijstpekker

• 1 gratis drankbonnetje voor een gewone consumptie  
in de cafetaria van LDC De Vlinder

VOOR 10 PUNTEN
• 1 gratis infomoment LDC De Parette

• 1 gratis infomoment LDC De Vlinder

• 1 gratis infomoment DH De Rijstpekker

DE NIEUWE UITPAS OMRUILVOORDELEN VAN DE LOKALE DIENSTENCENTRA
GELDIG VAN 1 APRIL- 30 JUNI 2018.
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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 en betalen kan tot ten laatste één week voor 
de activiteit. 

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 georganiseerd door de 
LDC’s een UiTPAS-punt sparen aan het onthaal.

• 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

ACTIVITEITENAANBOD INFORMATIE

Infomoment:  
Bewegen in huis

Motiveren tot meer bewegen! Dit is 
het doel van deze presentatie. Maar 
we willen vooral aantonen hoe je 
meer kan bewegen en actiever in 
het leven kan staan zonder een 
duur sportabonnement of zonder 
elke dag 5km te lopen. De beweeg-
coach Lies Mertens leert je alles 
over blijven bewegen in je dagelijks 
leven. 

 dinsdag 10 april

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €    dinsdag 3 april

Infomoment: Astma en 
allergenen op de luchtwegen

Reageren jouw longen soms erg 
gevoelig op prikkels, zoals rook, uit-
laatgassen, huisstofmijt of huisdie-
ren? Je krijgt hierdoor een benauwd 
gevoel of gaat hoesten. Als dit plot-
seling opkomt, noemen we dat een 
astma-aanval. Ook andere allergi-
sche reacties kunnen kortademig-
heid veroorzaken. De astma- en 
allergiekoepel komen je er alles 
over vertellen.

 woensdag 9 mei

 DH De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €    woensdag 2 mei

Infomoment: 
Voetreflexologie

Een voetmassage kan eens deugd 
doen. Reflexologie staat echter voor 
meer dan ontspanning alleen. 

Voetreflexologie is een aangename, 
natuurlijke en veilige methode om 
je gezondheid te bevorderen.

Het werkt bovendien pijnverlich-
tend en preventief. Een geschoolde 
voetreflexologe toont je hoe het 
werkt en geeft je tips over het uit-
voeren van deze drukpuntmassa-
ges.

 dinsdag 17 april 

 LDC De Parette

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 10 april

Infomoment: Incontinentie 
of last van de urinewegen 

Van de ouderen die te maken 
hebben met ongewild urinever-
lies gaat slechts de helft voor een 
behandeling naar de huisarts. De 
anderen passen hun activiteiten 
aan of nemen hun toevlucht tot 
incontinentiemateriaal. Dat hoeft 
niet, want urine-incontinentie is 
goed te behandelen. Veel ouderen 
met incontinentie denken dat er 
niets aan te doen is, je laten infor-
meren is de boodschap!

 maandag 7 mei

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €    woensdag 2 mei

Infomoment: Valpreventie  
Je kan vallen voorkomen. Hoe? 
Kinesiste Charlotte Desegher zal de 
gevaarlijke punten in een woning 
aanduiden. Ook risicovolle zaken 
die te maken hebben met ouder 
worden zelf, zoals schoeisel, medi-
catiegebruik, voeding, beweging,... 
komen aan bod. Samen bespreken 
we hoe je vallen kan voorkomen en 
dus geruster in het leven kan staan! 

 donderdag 19 april

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    donderdag 12 april

Infomoment: 
Hooggevoeligheid

Hooggevoelige personen hebben 
een gevoeliger zenuwstelsel waar-
door prikkels intenser worden opge-
nomen en waargenomen. Zo ruiken, 
smaken of horen gevoelige mensen 
bijvoorbeeld intenser. Ze raken vaak 
ook sneller ontroerd door muziek, 
emoties... Waar anderen niet bij 
stilstaan, kan hen soms veel dieper 
raken. Coach Nele Vanden Borre 
brengt ons binnen in de wereld van 
de hooggevoeligen onder ons.

 dinsdag 8 mei 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    woensdag 2 mei

Inschrijven voor de activiteiten kan  
vanaf 26 maart 2018
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Infomoment: Mijn huis- of 
reisapotheek 

Ga je binnenkort nog eens op reis? 
Heb je altijd jouw pilletjes bij de 
hand? Hoe weet je dat je de juiste 
pilletjes en genoeg mee hebt? Of wil 
je jouw huis-, tuin- en keukenapo-
theek eens onder handen nemen 
en kan je wel wat tips gebruiken? 
De apotheker komt langs op de 
Zandberg met tips voor jouw eigen 
thuisapotheek. 

 donderdag 7 juni

 Kunstwerkplaats De Zandberg

 14u00

€  €2 

+ €    maandag 31 mei

Infomoment: Voeding: feit of 
fabel

Over voeding is er veel te doen de 
laatste jaren. Er zijn tal van kook-
programma’s op tv en overal kan 
je ‘goede’ raad krijgen over wat je 
best wel en best niet kan eten. “Het 
is goed om zo min mogelijk vet te 
eten. OF rauwkost is gezonder dan 
gekookte groente. OF diepvries-
groenten zijn niet zo gezond.” Maar 
wat is er nu allemaal van waar? 
Diëtiste Follens komt duidelijkheid 
scheppen.

 dinsdag 5 juni

 LDC De Parette

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 29 mei

Infomoment: Gezond koken
Gezonder koken brengt je tot een 
gezondere levensstijl. Maar hoe 
doe je dit dan, dat gezonde koken? 
Zijn er leuke recepten die je kan 
volgen? Of kan je bestaande recep-
ten makkelijk aanpassen en een 
gezonde twist geven? Volgens dië-
tiste Follens is dat zeker mogelijk. 
Ze overloopt met jou de do’s and 
don’ts rond gezond koken en leert 
je ‘slechte gewoontes’ herkennen. 
Samen koken jullie ook een gezond 
dessert!

 maandag 11 juni

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2

+ €    maandag 4 juni

Fietsclub LDC De Parette
De eerste en derde woensdag wordt 
er gefietst. (We zoeken nog wegka-
piteins, als je interesse hebt, laat 
het weten!) Op woensdag 4 april 
rijden we ‘den toer van Harelbeke’.  
Ook op 18 april, 2 en 16 mei, 6 en 
20 juni en 4 juli wordt er gefietst. 
Noteer alvast: fietsdagtocht op don-
derdag 19 juli!

 eerste en derde woensdag

 LDC De Parette

 13u45 (14u00 vertrek)

€  €1

+ €    de dag zelf

Pingpong
Wie graag een (pingpong)balletje 
slaat kan dit steeds komen doen 
op woensdag in LDC De Parette. Er 
wordt geen les gegeven, maar er 
wordt wel op een gezellige manier 
met elkaar de strijd aangegaan. 
Kom gerust eens een kijkje nemen 
of het iets voor jou is!

 elke woensdag

 LDC De Parette

 14u00

€  gratis

  aan het onthaal

Line-dancen
Elke donderdag kan je in De Parette 
line-dancen. De deelnemers doen 
dit met veel overgave en enthousi-
asme onder de deskundige bege-
leiding van vrijwilligster Marleen. 
Je kan je nog inschrijven voor de 
reeks die loopt van 5 april tot en 
met 28 juni. Opgelet: 3 en 10 mei 
is er geen les!

 elke donderdag

 LDC De Parette

 14u30

€  €11 (2e halve reeks)

+ €    donderdag 5 april

Café Café: volksspelen met 
de (klein) kinderen

Ons ontmoetingsmoment wordt 
een spelnamiddag met de volks-
spelen van weleer.  Je kan een bab-
beltje slaan met oude kennissen en 
nieuwe vrienden. Speciaal omdat 
het paasvakantie is, staat deze acti-
viteit ook open voor de kinderen en 
kleinkinderen. Je kan hen ook uit-
dagen voor een rondje volksspelen.  
Koffie en taart staan voor je klaar!

 woensdag 11 april

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    woensdag 4 april

Onze schakers gaan de 
uitdaging aan!

Ben jij al een tijd bezig met schaken, 
of heb je net de beginselen onder 
de knie?  Heb je zin om onze schaak-
club het vuur aan de schenen te 
leggen?  Zij gaan de uitdaging aan!  
Kom langs en speel tegen onze erva-
ren mensen, en wie weet heb jij ook 
de smaak te pakken?

 donderdag 12 april

 LDC De Vlinder

 14u00

€  gratis

  donderdag 5 april

Kaffieboale
Aan wie graag een taartje eet én een 
babbeltje doet: welkom op onze kaf-
fieboale! Op vrijdag 13 april, 18 mei 
en 22 juni zetten we onze deuren 
weer wagenwijd open om jullie te 
ontvangen. Een ideaal moment om 
mensen te leren kennen en gezellig 
bij te praten.

 vrijdag 13 april, 18 mei  
en 22 juni

 LDC De Parette

 14u30

€  €2,50

+ €    1 week voordien

SPORT EN ONTSPANNING
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Turnen
Droom je van een goede basis-
conditie? Elke maandag kan je in 
De Parette een uur turnen onder 
begeleiding van een professionele 
lesgeefster. Je kan je tot 9 april 
inschrijven voor de reeks van 16 
april tot en met 25 juni. Opgelet: 
geen les in schoolvakanties, op 30 
april en 21 mei.

 elke maandag 

 LDC De Parette

 10u15

€  €13,50

+ €    maandag 9 april

Dorpshuis De Rijstpekker 
blaast 6 kaarsjes uit!

Dorpshuis De Rijstpekker mag in 
2018 zijn 6de verjaardag vieren! 
Na een lekker aperitiefje zetten we 
het feestgedruis verder met een 
heerlijke koude schotel. We sluiten 
de maaltijd af met een dessertje en 
laten ons vervolgens muzikaal ver-
wennen door de Stro Brothers die 
kleinkunstnummers voor ons zullen 
brengen. 

 vrijdag 4 mei

 Dorpshuis De Rijstpekker

 11u30 – 17u00

€  €15 (incl. aperitief, koude 
schotel, dessert & muzikale 
namiddag) 

+ €   vrijdag 27 april

Film: ‘De Witte van Sichem’
De Witte Van Sichem is een Vlaamse 
film uit 1980 onder regie van Robbe 
De Hert. Het is een nieuwe versie 
van De Witte uit 1934, de verfilming 
van de roman ‘De Witte’ van Ernest 
Claes. De film gaat over Louis Ver-
heyden, bijgenaamd De Witte, die 
worstelt met het schoolse leven 
en de omstandigheden waarin hij 
opgroeit. Tot hij een drastisch plan 
bedenkt… 

 maandag 16 april  

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50 

+ €    maandag  9 april

Café café: filmnamiddag
Ons ontmoetingsmoment biedt 
een filmnamiddag aan.  Je kan een 
babbeltje slaan met oude kennis-
sen en nieuwe vrienden.  Samen 
kan je kijken naar een mooie film 
‘The reader’, waar liefde en oorlog 
elkaar raken.  Uiteraard is er koffie 
en taart voorzien!

 woensdag 9 mei

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    woensdag 2 mei

Wandelvoetbal
Wandelvoetbal is een variant van 
voetbal waarbij de regels ietwat 
zijn aangepast. Zoals de naam het 
al zegt, wordt er tijdens het wan-
delvoetbal niet al lopend, maar al 
wandelend gevoetbald. Dit maakt 
er het voetbalplezier niet minder 
om, integendeel...

 elke dinsdag vanaf 17 april 
(proefles) tem 26 juni (behalve 
op 1 mei niet)

 Sporthal Bavikhove

 10u30 – 11u30

€  €22,50 

+ €    dinsdag 17 april 

Seniorensportdag ‘West-
Vlaanderen blijft bewegen’

Op deze actieve dag mag je jou ver-
wachten aan een ruim gamma van 
sporten. Van een wandeltocht tot 
een danske placeren, er is voor elk 
wat wils. ’s Avonds sluiten we af met 
een lekkere maaltijd. Er zijn opstap-
plaatsen voorzien in Harelbeke, 
Bavikhove en Hulste. Voor meer 
informatie kan je de sportdienst 
contacteren. 

 donderdag 17 mei 

 opstappen vanaf 11u30 

€  €18

+ €    vrijdag 27 april

T  tickets verkrijgbaar online, 
sportdienst of onthaal LDC’s

Turnen op muziek
Op een leuk muziekje worden er 
tal van turnoefeningen gedaan. 
Een leuke manier om in beweging 
te komen en je terug fit te voelen! 

 elke woensdag vanaf 18 april 
(proefles) tem 27 juni

 Dorpshuis De Rijstpekker

 10u00 – 11u00

€  €15

+ €   woensdag 18 april

Bingo
Iedere laatste maandag van de 
maand (uitgezonderd juli en augus-
tus) kan je in LDC De Parette bingo 
spelen. Voor de eersten met een 
volle kaart valt er iets te winnen. 
Daarna kan je bij een koffie en een 
stukje taart gezellig napraten. Opge-
past: in april gaat de bingo door op 
23 april!

 maandag 23 april, 28 mei, 25 
juni

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,80

+ €    de dag zelf

Wandelen
Wandel je graag? Kom dan zeker  
naar de wandelclub van DC De 
Parette. We verzamelen telkens om 
13u30 aan de Parette.  Op donder-
dag 26 april gaan we wandelen in 
Izegem. Op donderdag 24 mei trek-
ken we naar Moen. Noteer alvast  
28 juni in de agenda want dan is er 
de jaarlijkse wandeldagtocht (zie 
verder).

 elke 4de donderdag

 LDC De Parette 

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1,50

+ €    de dag zelf
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Grootmoederskeuken
De lokale dienstencentra roepen 
een nieuwe traditie het leven in! 
Vanaf dit voorjaar zullen we één 
keer per Parettegazette naar buiten 
komen met een speciaal middag-
maal genaamd “Grootmoederskeu-
ken”. Dit middagmaal vervangt de 
gewone menu’s niet in onze restau-
rants. We brengen de ouderwetse 
goeie kost terug op je bord! Kom 
mee genieten op 18 mei van een 
breughelbuffet met tafelbier. 

 vrijdag 18 mei

 alle LDC’s

 12u00 

€  €10 (incl. soep, Breughelbuffet,  
dessert en tafelbier)

+ €    vrijdag 11 mei

Koffiehoekje: ’s morgens op 
het terras

Een lekkere koffie op het terras, 
een goed boek of de krant van van-
daag… Geef toe, wat kunnen die 
eerste zonnestralen zalig zijn!  In 
juni bieden wij elke maandagmor-
gen de mogelijkheid om op ons 
terras te genieten van de zon, het 
gezelschap, een tas koffie en wat 
leesvoer.  

 maandag 4, 11, 18 en 25 juni 
2018 

 LDC De Vlinder 

 8u30-10u00

€  gratis 

 niet nodig

Zitdansen
Als de benen niet zo goed meer 
mee willen dan is zittend dansen 
een goed alternatief om in bewe-
ging te komen. Zittend vanuit een 
stoel worden de dansbewegingen 
in groepsverband naar eigen ver-
mogen uitgevoerd. Plezier gega-
randeerd!

 donderdag 17 mei en donder-
dag 21 juni

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00 – 16 u00

€  €2,50 (tasje koffie nadien inbe-
grepen) 

+ €    1 week voordien

Café café: kantklossen
De kantklosclub van Harelbeke 
toont jou hoe je moet kantklossen 
en brengt prachtige werkjes mee.  
Als je wil, kan je zelf ook eens probe-
ren om aan de slag te gaan. Samen 
kan je genieten van een prettige 
namiddag, waar je herinneringen 
kan ophalen uit een ver of minder 
ver verleden. Koffie en taart staan 
voor je klaar!

 woensdag 13 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    woensdag 6 juni

Wandeldagtocht
Op donderdag 28 juni is er opnieuw 
de jaarlijkse wandeldagtocht. De 
bestemming blijft zoals steeds een 
verrassing. We kunnen wel al ver-
klappen dat vervoer en middagmaal 
inbegrepen zijn in de prijs. Vertrek 
om 8u45 stipt aan De Parette, de 
terugkeer is voorzien rond 19u30. 

 donderdag 28 juni

 LDC De Parette

 8u45- 19u30

€  €25

+ €    donderdag 14 juni

De LDC’s trekken erop uit!
Op donderdag 14 juni gaan we met 
de LDC’s op daguitstap!  We gaan 
even terug in de tijd naar 14-18. 
We bezoeken een aantal plaatsen 
die ons doen stilstaan bij het verle-
den en daarna pikken we een acti-
viteit mee die ons doet stilstaan bij 
het fantastische leven! Daarnaast 
genieten we ook van een lekkere 
maaltijd en een aperitiefje. Verdere 
informatie volgt via de nieuwsbrief 
en de folders.

 donderdag 14 juni

 opstapplaatsen aan elk LDC 
(uren raadpleegbaar aan ont-
haal)

€  €50

+ €    donderdag 31 mei

Film: ‘Loft’
In ‘Loft’ zien we hoe vijf getrouwde 
mannen in het geheim een loft 
delen waar ze hun minnaressen 
ontvangen. Een prima regeling, tot 
ze er het lijk aantreffen van een 
vrouw. Niemand weet wie de vrouw 
is en hoe ze terecht is gekomen in 
een loft waarvan alleen zij de sleutel 
bezitten.

 vrijdag 1 juni

 LDC De Parette

 14u00

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

+ €    vrijdag 25 mei
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Lessenreeks Kalligrafie
Na een succesvolle reeks in het 
najaar, kan je weer aansluiten bij 
de lessenreeks kalligrafie.  Kalligra-
fie is de kunst van het schoonschrift. 
Onze zeer ervaren lesgever Noël 
leert je de beginselen aan in deze 
reeks van 6 lessen.  Je brengt best 
mee: een potlood, een kneedgom 
en wat papier. Met Noël wordt beke-
ken welke kalligrafiepen geschikt is 
voor jou.

 donderdag 19 & 26 april, 3, 17, 24 
& 31 mei 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €12

+ €    1 week voordien 

Gebruikersgroep Android 
tablet

Wie goed vertrouwd is met de 
Android tablet en graag weetjes 
uitwisselt, is welkom in onze gebrui-
kersgroep in De Parette. Om deze 
gebruikersgroep te kunnen volgen, 
moet je over de nodige basiskennis 
beschikken. Inschrijven is ook nood-
zakelijk.

 vrijdag 20 april, 18 mei en 22 
juni.

 LDC De Parette

 9u00-11u00

€  €1,50 (incl. koffie)

+ €    1 week voordien

Auteurslezing met Joris 
Denoo

 Joris Denoo publiceerde poëzie, 
proza, theaterteksten, jeugdboe-
ken etc. We mogen de schrijver in 
levende lijve verwelkomen in De 
Parette. Hij laat letteren knetteren 
en leest voor uit eigen werk waar 
vreemde voorvallen, gewelddadige 
schildpadden en slimme kiekens 
de revue passeren. Inclusief inter-
actieve taalspelletjes! Met subsi-
diesteun van het Vlaams Fonds voor 
de Letteren.

 dinsdag 24 april

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

 dinsdag 17 april

Creaworkshop: sieraden 
maken van een das

Je gaat aan de slag met een oude 
das, en maakt daar een sieraad 
van.  Je wordt begeleid door onze 
vrijwilliger Greta Cravatte, die haar 
creatieve ideeën aan jou kan over-
brengen.  Volgende zaken breng 
je best zelf mee: een oude (best 
zijden) das, klein naaigerief en een 
schaartje.

 maandag 7 mei

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €4 (inclusief materiaal voor 1 
sieraad), voor een extra sie-
raad betaal je €3 extra op de 
dag zelf

+ €    woensdag 2 mei

Moederdag-bloemstuk
In mei zetten we de moeders graag 
eens in de bloemetjes. In De Parette 
nemen we dit letterlijk en maken 
we een mooi bloemstuk voor moe-
derdag. Breng zelf groen en bloe-
men mee, vrijwilligsters Agnes en 
Jeanette tonen je met veel plezier 
hoe je tot mooie creaties komt! Wij 
zorgen voor het steekschuim.

 maandag 7 mei 

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50 (incl. oasis)

 vrijdag 27 april

Creaworkshop: recycling art 
met de (klein)kinderen

Je gaat aan de slag met allerlei 
materialen die anders in de prul-
lenmand belanden.  Breng kleine 
steentjes mee, en oude kranten.  
Onze vrijwilligers begeleiden je om 
met stone-art en krantenknipsels 
een prachtwerk te maken, zodat je 
trots weer naar huis kan. De gezel-
ligheid en de leuke babbels krijg je 
erbij!

 dinsdag 10 april

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 3 april

Crea: initiatie handlettering
Handletteren heeft eigenlijk niets te 
maken met een mooi handschrift of 
kalligrafie. Handlettering betekent 
eigenlijk ‘letters tekenen’. Je schrijft 
de letters dus niet, je tekent ze! Dit 
kan in allerlei soorten, maten en 
vormen. In deze initiatieles handlet-
tering leert Katrien je de basistech-
nieken van het handletteren.

 dinsdag 17 april 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5

+ €    dinsdag 10 april

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

 vrijdag 

  LDC De Parette

 9u00 - 11u30

€  €10 (hele reeks)

+ €   aan het onthaal 

Leren werken met Youtube
Christine Deraedt leert je werken 
met YouTube, de website waar 
je alle soorten video’s kan bekij-
ken. Het is één van de drie meest 
bezochte websites ter wereld. 
Christine leert je filmpjes en muziek 
opzoeken, maar ook hoe je deze site 
kan gebruiken voor je handwerken, 
vakanties, recepten, handleidin-
gen,…. 

 maandag 16 en 23 april

 LDC De Parette

 13u30 – 16u00

€  €10

+ €    maandag 9 april

Lessenreeks Skype
Ik ga op reis en ik neem mee… 
mijn tablet of laptop om toch op 
de hoogte te blijven van de laatste 
nieuwtjes. Skype is daarvoor een 
goed aangepast programma.  In 
deze korte lessenreeks leer je hoe 
je best met Skype werkt, en vertel-
len we jou alle geheime trucjes van 
dit programma.

 maandag 16 en 23 april, 7 mei

 LDC De Vlinder 

 9u00-12u00

€  €15

+ €    maandag 9 april

Gebruikersgroep Android 
smartphone

Je smartphone is een handig toe-
stel, maar soms kan het ook wel 
eens tegenwerken of niet doen wat 
je wenst.  Of er zijn zo veel leuke 
apps, maar hoe vind je ze en gebruik 
je ze?  Onze vrijwilligers zijn voor 
jou hard op zoek naar leuke infor-
matie en handige apps, zodat ze jou 
wegwijs kunnen maken in de wereld 
van jouw smartphone.

 woensdag 18 april, 16 mei  
en 20 juni

 LDC De Vlinder

 9u00-11u00

€  €1,50 (icl. Koffie)

+ €    1 week voordien
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VORMINGVORMING

Basiscursus PC
In de basiscursus pc worden in zes 
lessen volgende zaken aangeleerd: 
opzoeken van informatie op inter-
net zoals treinuren, openingsuren 
van winkels,… Je leert je weg zoeken 
met Google maps, leert afbeeldin-
gen downloaden en opslaan op de 
computer, leert een e-mailadres 
aanmaken en mailtjes versturen… 
De lessen worden verzorgd door 
Christine Deraedt. 

 maandag 7, 14, 28 mei en 4, 11, 
18 juni

 Dorpshuis De Rijstpekker

 13u30 – 16u00

€  € 30

+ €    maandag 30 april

Dominus Vobiscum: over het 
Roomse leven in Vlaanderen

Marc De Bie, auteur, komt ons ver-
tellen over het rijke (en niet zelden 
vrolijke) Roomse leven in het Vlaan-
deren van voor het concilie. Toen de 
kerk, van doopsel tot begrafenis, in 
het midden van ieders leven stond. 
Hij heeft het over wijwatervaatjes, 
schapulieren, aflaten, vasten, mis-
siepreken, pastoorsmeiden, misdie-
naars en zo veel meer… 

 dinsdag 8 mei 

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,5

+ €    vrijdag 27 april

Crea: verjaardagskaartjes 
maken

In deze crea workshop halen we 
onze creativiteit boven om zelf ver-
jaardagskaartjes te maken. Jullie 
kunnen eerst wat experimenteren 
op kladpapier om daarna aan de 
slag te gaan op echte kaartjes. 

 dinsdag 15 mei 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5 (inclusief 5 kaartjes)

+ €    dinsdag 8 mei

Voordracht: beter zorg 
dragen voor jezelf

Wie zichzelf verwaarloost, wordt al 
te snel onaangenaam gezelschap. 
Zelfzorg is geen egoïsme. Integen-
deel, je zorgt voor een leuk klavertje 
vier én de bodem waarin dat klaver-
tje kan bloeien: ken jezelf, waardeer 
jezelf en vergeet niet jezelf te ver-
wennen. Deze voordracht wordt 
gegeven door Marc Buelens, eme-
ritus professor Management aan de 
Vlerick Business School in Brussel.  
Een aanrader!

 dinsdag 12 juni 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    dinsdag 5 juni

Voordracht: Rusland
Spreker Jef Abbeel overloopt de 
geschiedenis van de 9° eeuw tot 
Poetin. Over het huidige Rusland 
kom je ook veel te weten: politiek, 
economie, Belgische bedrijven, 
maatschappij, onderwijs, toerisme, 
verhouding met het Westen, rol van 
Rusland in de wereld. Je krijgt ook 
uitleg over de vooruitgang vergele-
ken met de eerste bezoeken in de 
jaren ’70 van Jef. 

 maandag 18 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €    maandag 11 juni

Achter de schermen van de 
kringloopwinkel

De kringloopwinkel Kortrijk verwel-
komt ons graag in hun winkel. We 
krijgen een uitleg over de werking 
van de winkel zelf, maar ook over 
de zaken die achter de schermen 
gebeuren. Hou er best rekening 
mee dat er wat trappen in het 
gebouw zijn! 

 dinsdag 15 mei

 Gentsesteenweg 176, Kortrijk

 14u00 

€  €2 (exclusief vervoer: vertrek 
13u30 aan DCV)

+ €    dinsdag 8 mei

Creaworkshop: 
bloemschikken thema zomer

Onze lesgeefster Jeanique zorgt 
weer voor de fleur in je woonkamer 
met een prachtig bloemstuk in het 
thema zomer.  Zelfs al kan juni nog 
eens regenweer bezorgen, jij haalt 
de zon alvast in huis.  

 maandag 11 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €27

+ €    maandag 4 juni

Crea: bloemschikken
Creatieve duizendpoot Leentje 
Devogelaere maakt samen met 
jullie een mooi, zomers bloem-
stukje. 

 dinsdag 19 juni

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €25 (inclusief bloemen en 
bloemschikmateriaal)

+ €    dinsdag 12 juni

Kookworkshop: lekkere 
slaatjes, klaar voor de zomer

Slaatjes maken, het is een kunst! 
Hoe voeg je de ingrediënten samen, 
hoe zorg je voor een extra smaak-
toets, hoe bereid je een dressing 
met pit? Onze vrijwilligers Anne 
en Roger zijn al op zoek naar leuke 
ideeën om je mee te nemen in de 
wondere wereld van lekkere slaat-
jes. Want zeg nu zelf, in de zomer 
smaakt dat toch heerlijk! Breng zelf 
een mesje mee en een snijplank.

 maandag 25 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €5

+ €    maandag 18 juni

Wachtlijst vormingsreeks 
Android smartphone

Er werd kort na elkaar twee maal 
een opleiding Android smartphone 
georganiseerd. We merken dat er 
nog vraag is naar deze vorming en 
kunnen deze in de toekomst nog 
organiseren.  Wie geïnteresseerd 
is, kan zich aan het onthaal op de 
wachtlijst laten plaatsen.

 LDC De Vlinder

€  €35 (voor 5 lessen)

Leren werken met een 
Android smartphone/tablet

In 5 lessen ism CREO maak je kennis 
met het toestel: je leert websites 
opzoeken, je agenda beheren, 
mailen en je verwerft de nodige 
‘knoppenkennis’. Basiskennis van 
internet en e-mail is een pluspunt.

Je brengt voor deze lessen je eigen 
Android smartphone of tablet mee 
(best met oplader).

 elke dinsdag 8 mei tem 5 juni

 LDC De Parette

 8u45 – 11u45

€  €45

+ €    donderdag 26 april

Chocoladeproeverij
Proef chocolade in al zijn geuren en 
kleuren, en leer wat je ermee kan 
maken!  Tijdens deze interactieve 
workshop worden enkele leuke 
receptjes bereid. Ondertussen krijg 
je het verhaal achter de chocolade, 
en het gevolg van eerlijke handel op 
de cacaoproducenten mee.

 maandag 18 juni

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 11 juni  
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QU
IZHet pand waar het Peter Benoit museum gevestigd is, was 

ooit het ouderlijk huis van een ander gekende Harelbeekse 
musicus. Wie is deze man?

 R   Paul Vandebuerie
 A   Gustaaf Verbrugge

In Harelbeke is ook een fietsroute naar Peter Benoit 
genoemd. Welke documentatie over deze route is er in het 
museum te vinden?

 E   Er zijn enkel folders beschikbaar.
 M   Naast folders hangt er ook een wegenkaart  

 aan de muur.

Op de stamboom van Peter Benoit is te lezen dat, opklim-
mend langs de mannelijke lijn, de mannelijke oud-ouders, 
zowel langs vaders- als moederskant, dezelfde voornaam 
hebben. Wat is deze voornaam?

 L  Petrus
 G  Judocus

Op het harmonium dat in de zaal opgesteld staat, ligt een 
partituur. Van welk werk is deze partituur?

 S  Het Ave Maria

 E  Stella Matutina

In zijn testament schenkt Peter Benoit alles wat hij bezit 
aan één van de vrouwen met wie hij samenleefde. Wie is 
deze vrouw?

 D  Agnes Mertens
 T  Constance Teichmann

In het geboortehuisje staat de piano waarop Peter Benoit 
zijn eerste lessen kreeg van Pieter Carlier. De piano werd 
teruggevonden in een café te Desselgem. Wat is de naam 
van dit café?

 B  Het Oud Gemeentehuis
 O Het Damberd

Op stakingsdagen van de vroegere BRT klonk steevast een 
muziekstuk waarvan men zelfs aanvankelijk niet wist dat 
het van Peter Benoit was. Het muziekstuk is ook in het 
museum te beluisteren. Welk werk is dit?

 F  De derde Fantasie
 K  Een fragment uit de ouverture van het orato-

rium “De Schelde”

N.B.: Het museum is open op dinsdag, woensdag, donder-
dag, zaterdag en zondag telkens van 14.00u tot 17.00u.

Naam :

Oplossing quiz

QUIZ KEN UW STAD, 
HET PETER BENOIT MUSEUM

TRAIN JE BREIN

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

De oplossing breng je binnen of mail je naar één van de 
LDC’s tegen vrijdag 8 juni 2018. De mailadressen vind je 
op de achterzijde van de Parettegazette.

Naast de twee drankbonnetjes maak je deze keer ook 
kans op het winnen van een fantastisch boek: Harel-
beke in de literatuur – geschreven door Jan Vanher-
reweghe.

Oplossing Quiz - Ken uw stad-Kapellekes:

PELGRIM

Proficiat aan Vandenhende Arnold , die 2 drankbon-
netjes mag ophalen aan het onthaal van een LDC naar 
keuze!

VORMING

Inschrijvingsnamiddag CVO 
Ook in het schooljaar 2018-2019 organiseren wij samen met het CVO verschillende taallessen in onze dienstencentra. 
We bieden Spaans, Engels, Duits, Italiaanse en Frans aan. Wil je een woordje Italiaans kunnen voor op reis of wil je jouw 
Frans onderhouden? Onze taallessen brengen jullie zeker en vast veel bij. 

Naast taallessen hebben we ook meerdere praatgroepen voor Spaans en Engels. In deze praatgroepen kan je blijven 
oefenen en communiceren met anderen in jouw geliefde taal. 

Het volledige lessenrooster zal vanaf 16 april te vinden zijn aan elk onthaal. Je kan meer informatie krijgen over de 
lessen en je inschrijven voor de lessenreeksen op de inschrijvingsnamiddagen. Naast de taallessen kan je die dagen ook 
inschrijven voor verschillende computerlessen. 

 

 donderdag 14 juni 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00 – 17u00

 dinsdag 12 juni 

 LDC De Vlinder

 14u00 – 17u00

 dinsdag 11 september 

 LDC De Parette

 14u00 – 17u00
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel n°60

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°60

7 4 211 9 7

U

6 37 35

S

HORIZONTAAL

1 algemene vergadering  3 hint  7 bevel  11 deel van het oor  13 deel van een zwembad  15 oostnoordoost (afk.)   
16 provincie (afk.)  18 verkoophuisje  20 televisie  21 beleefd  23 schuimachtig  25 nieuwerwets  26 vloerlijst   
27 argon (afk.)  28 Spaanse architect  30 Uitroep van verbazing  32 departement (afk.)  34  zitmeubel  36 vrolijk   
37 nauwe doorgang  38 voederbak  39 dominee (afk.)

VERTICAAL

1 hoge berg  2 ondervragen  4 editie (afk.)  5 leegloper  6 steen  7 geplaag  8 bijzonder onderwijs  9 van zijn stuk 
gebracht  10 slechthorende  12 zwaar metaal  14 vuurbestrijder  17 naad  19 wijd vat  22 volzin  24 quasi-kunstkenner   
25 insectenlarve  29 schattig iemand  31 zwaar karwei  33 procureur-generaal  35 Linkerscheldeoever (afk.)

De oplossing breng je binnen in het 
onthaal of mail je naar één van de 
lokale dienstencentra tegen vrijdag 8 
juni 2018. De mailadressen vind je op 
de achterzijde van De Parettegazette. 

Oplossing nr. 59 Zweeds raadsel:  
ACTIEF OUDER WORDEN

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

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 & Pierre Rysman 

Fotocover i .s .m. Snick Sandra   I     Campagnebeeld:  Klaas Verdru

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

20e JAARGANG  -  NR 111

ZORGBEDRIJF HARELBEKE 
EEN OCMW-VERENIGING 
Kollegeplein 5 
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.zorgbedrijfharelbeke.be. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39
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VOOR AL UW TEXTIELDRUK, BELETTERING, 
GROOT FORMAATPRINTS, 
DRUKWERK & KOPIEWERK

FIND US ON

HARELBEKE

Ontdek ons gamma 
eenvoudige telefoontoestellen!

Hoorapparaat
compatibel

Gemakkelijk 
te horen

Gemakkelijk 
te zien

Noodknop

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

Naamloos-4   1 13/10/17   16:24

Wij garanderen “SERVICE & KWALITEIT”!

• WARMTEPOMPEN
• VENTILATIE
• SANITAIR
• VERWARMING

ENERGIEZUINIGE TOTAALCONCEPTEN 
VOOR KANTOREN

NAESSENS-HVAC bvba

T 056 61 31 13
F 056 61 72 42

info@naessenshvac.be
www.naessenshvac.be

Burelen & magazijn: 
Desselgemsesteenweg 39-41 - 8540 DEERLIJK
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N

Ara-2712-65x80-FINALE-HD.pdf   1   16/11/17   11:44
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DE PARETTEGAZETTE

w w w . z b h a r e l b e k e . b e

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 

deparette@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70 

derijstpekker@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

devlinder@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

HARELBEKE


