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VOORWOORDWELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA
Beste lezer,

“Een kerst vol vrolijkheid heeft 
reden tot dankbaarheid.” We 
zijn heel dankbaar en trots jullie 
in 2018 te mogen ontvangen in 
ons Zorgbedrijf Harelbeke! Ben 
je benieuwd naar wat een Zorg-
bedrijf precies is, lees er meer 
over op de volgende pagina.

Na de vele nieuwjaarsrecepties gaan we terug de gezonde toer op met een luxeontbijt in LDC De Vlinder. LDC De Parette 
bouwt dan weer een feestje en blaast dit jaar 19 kaarsen uit. In Dorpshuis De Rijstpekker genieten we op vette dinsdag 
van een heus pannenkoekenfestijn. Wij hopen jullie alvast te verwelkomen op onze feestjes!

Jullie kunnen bij ons niet alleen jullie beste beentje voor zetten op de dansvloer, maar ook tijdens de verschillende 
beweegsessies. Met de klemtoon op actief en wel in je vel, hebben we ons aanbod van binnensporten voor jullie uitge-
breid. Ontdek ze allemaal in de rubriek sport en ontspanning.

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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10 AAN HUIS BIJ 30 ACTIVITEITEN 
AANBOD

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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DE LOKALE DIENSTENCENTRA  
GOOIEN DE BEENTJES LOS!
Door te bewegen blijf je fit. Bewegen in groep zorgt voor 
sociale contacten. Met een halfuurtje beweging per dag 
houd je jouw spieren soepel. Regelmatig bewegen heeft 
een positieve invloed op de gezondheid.

Heeft u nog argumenten nodig om deel te nemen aan 
onze sportactiviteiten en te blijven bewegen? 

Wij zijn ervan overtuigd dat bewegen goed is voor ieder-
een. Wij nodigen je dan ook graag uit om te proeven van 
sport en beweging.

Voor zij die ons vast aanbod nog niet kennen:

• In LDC De Vlinder bewegen we op zuiderse muziek in 
de Zumba en gaan we terug in de tijd met authentieke 
volksspelen. 

• In LDC De Parette slaan we een balletje tijdens de ping-
pong, trekken we onze dansschoenen aan voor de line-
dance en blijven we de spieren warm houden tijdens 
onze turnsessies.

• In DH De Rijstpekker kan je tijdens de wintermaanden 
terecht voor allerlei binnensporten. We turnen er op 
muziek, we zoeken er de rust en de ontspanning op 
tijdens de yogalessen, we gaan er dansen en bewegen 
in het zitdansen en brengen de competitiegeest erbij 
tijdens het wandelvoetbal en het pingpongen.

Naast ons vast aanbod aan sporten, laten we jou de 
komende maanden nog een aantal andere sporten ont-
dekken. Je kan proeven van bewegen in LDC De Vlinder. 
We bieden BBB, yoga, zitdansen, zitturnen, stepaerobic 
en fitbal aan. Ben je ook benieuwd naar deze vormen 
van bewegen?

In LDC De Parette organiseren we 3 lessen aerobics, waar-
bij jullie onder begeleiding van onze fantastische Elise 
jullie eerste stappen in de aerobicswereld kunnen zetten. 

Dorpshuis De Rijstpekker heeft dan weer een aantal ses-
sies romp- en rugstabiliteit.

Bewegen is ook heel belangrijk voor personen met (begin-
nende) dementie. Kom gerust langs tijdens onze beweeg-
sessies voor personen met dementie, elke woensdag in 
LDC De Vlinder!  

Heb je interesse om met ons mee te sporten? Kom gerust 
langs in één van onze onthalen om je in te schrijven! Deze 
bekende gezichten ontvangen je met plezier.

IN DE KIJKER IN DE KIJKER

Neem een kijkje in de kalender & in ons 
activiteitenaanbod voor meer informatie over 
de verschillende sportactiviteiten.

WIST JE DAT..
je in ruil voor 5 UiTPAS spaarpunten een kor-
ting van 2 euro krijgt op een hele reeks van een 
sportactiviteit. 

ZORGBEDRIJF HARELBEKE GAAT VAN START! 
Het OCMW Harelbeke besliste in het najaar om het 
bestaande aanbod inzake ouderenzorg van het OCMW 
onder te brengen in een nieuwe structuur, het Zorgbedrijf 
Harelbeke.

Een zorgbedrijf is een publiekrechtelijke vereniging, ver-
gelijkbaar met een OCMW of een stadsbestuur, maar kan 
en mag wel een stuk flexibeler werken. 

Zorgbedrijf Harelbeke gaat van start op 1 januari 2018.

In het zorgbedrijf Harelbeke wordt het volledige aanbod 
inzake ouderenzorg ondergebracht:

• Het woonzorgcentrum met beide campussen

• Het kortverblijf

• Het dagverzorgingscentrum

• De assistentiewoningen

• De lokale dienstencentra

• Het thuiszorgaanbod

Het OCMW wenst op die manier in te spelen op de toe-
komstige uitdagingen waarvoor het ouderenbeleid staat. 
Het uitgebreide zorgaanbod blijft behouden en wij zullen 
in de toekomst verder werken aan kwaliteitsvolle zorg op 
maat voor ouderen.

Voor onze klanten en gebruikers van de lokale diensten-
centra verandert er niets! Het aanbod blijft hetzelfde 
maar dan onder een andere naam.

Het OCMW Harelbeke blijft bestaan naast het Zorgbedrijf 
Harelbeke en de Stad Harelbeke. Het OCMW zal alles blij-
ven aansturen inzake sociaal beleid in Harelbeke.

Vragen?  

Aarzel niet om ons te contacteren:  
telefonisch 056 73 53 90 of via info@zbharelbeke.be

HARELBEKE
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BEWEGEN ALS MIDDEL 
IN DE STRIJD TEGEN 
DEMENTIE
Heb je problemen met dingen te onthouden? Worden 
bij jou de eerste tekenen van dementie vastgesteld? Ben 
je mantelzorger voor een naaste met dementie? Vinden 
jullie beweging en sociaal contact belangrijk? 

Wij bieden je:

BEWEEGSESSIES

• Elke woensdagnamiddag beweging op maat in LDC 
De Vlinder

• Eenvoudige oefeningen die een positieve invloed 
hebben op je evenwicht, kracht en mobiliteit

• Sociale interactie en een luisterend oor

• Begeleiding door een referentiepersoon dementie

• Een kopje koffie en een stukje taart

• Vervoer indien gewenst

• Een jaarlijkse groepsuitstap

BEWEEGBUDDIES AAN HUIS

• Individuele buddywerking 

• Één op één relatie tussen de vrijwilliger en de klant

• Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten

• Begeleiding bij ontspanningsmomenten of sporten

 

BEWEGEN OP VERWIJZING
Ben jij op zoek naar een fittere manier van leven? Houd 
je er een inactieve levensstijl op na? Ken je iemand die 
wel een helpende hand kan gebruiken op weg naar een 
actiever leven? 

‘Bewegen op verwijzing’ bied je:

• Oefeningen aangepast aan jouw dagelijks leven

• Een persoonlijk aanpak

• Zowel individuele als groepscontacten

• Tegen een voordelig tarief

Maar hoe kom je bij zo’n coach terecht? 

1. Ga langs bij je huisarts en vraag een doorverwijzing 
aan voor de BOV-coaches in jouw buurt

2. Maak een afspraak bij:

 Mertens Lieze: 0498 75 58 67 
harelbeke.lieze@bewegenopverwijzing.be

 Tiemen Esprit: 0497 34 10 53 
harelbeke.tiemen@bewegenopverwijzing.be 

3. De BOV-coach zet je op weg naar een actiever en 
gezonder leven

Annelies Demuynck

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
Maandag 8 januari van 15u00-16u00

Woensdag 31 januari van 10u00-11u00

Maandag 5 maart van 15u00-16u00

LDC DE PARETTE
Maandag 29 januari van 14u30-16u30

Maandag 19 februari van 14u30-16u30

Maandag 26 maart van 14u30-16u30

DH DE RIJSTPEKKER
Vrijdag 26 januari van 13u00-14u00

Dinsdag 13 februari van 13u00-14u00

Donderdag 8 maart van 13u00-14u00

VRIJWILLIGERSHOEKJE

INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER
Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij 
de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig 
maken. Vrijwilligers dragen bij op zoveel domeinen; het 
zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Niet zomaar prik-
ten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag. De bedoe-
ling? Wereldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar maken 
en promoten.

Dat er veel vrijwilligers zijn in Vlaanderen, dat wisten we 
al langer. Maar ook buiten Vlaanderen dragen heel wat 
mensen bij aan een warmere wereld. Hoeveel mensen 
precies vrijwilligen, is moeilijk te meten. Er zijn wel schat-
tingen: 

• 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen

• 100 miljoen vrijwilligers in Europa

• 971 miljoen vrijwilligers in de wereld

Vrijwilligerswerk doet goed, vrijwilligers 
doen goed

Er zijn vele redenen waarom iemand vrijwilligerswerk 
doet. Het geeft veel voldoening. Het geeft je een goed 
gevoel. Het is plezant. Door te helpen krijg je veel waar-
dering. Je zelfvertrouwen groeit. Je kan iets betekenen 
voor een ander. Je leert nieuwe mensen kennen. Het 
verrijkt je leven. Je probeert nieuwe dingen. Je leert iets 
bij. Je vaardigheden vergroten. Je bouwt ervaring op. Je 
sociale netwerk groeit en wordt sterker, …

Wat jouw reden ook is om vrijwilligerswerk te doen, 
bedankt!  We waarderen echt wat je voor ons, de bewo-
ners van de woonzorgcentra, de daggasten van het dag-
verzorgingscentrum, de cliënten van de Sociale Dienst of 
de bezoekers aan de dienstencentra doet.

KERSTWENS
Kerstmis staat voor gezelligheid, lichtjes in de duister-
nis, tijd met vrienden en familie. Ik wens je feestdagen 
vol warmte en vreugde, met mensen die om je geven. Ik 
wens je een jaar van geluk, met een goede gezondheid, 
en met veel tijd om te genieten van de fijne dingen 
van het leven. Ik wens je hoop, liefde en geborgenheid 
en bovenal, veel mooie vrijwilligersmomenten! Fijne 
feestdagen en een spetterend 2018! 

Sandra Snick

VRIJWILLIGERSFEEST 2018
Jouw inzet is voor ons onvervangbaar. Daarom organiseren we ook dit jaar een vrijwilligersfeest 
om je te bedanken. Dit gaat door op maandag 12 maart 2018. Je bent, samen met je partner, van 
harte welkom. Een uitnodiging volgt.

Save the date!

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

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u00

 056 73 51 90 

 vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be 
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ONZE 
BINNENSPORTEN 
BRENGEN 
ONTSPANNING EN 
PLEZIER!

ENKELE WEETJES,  
BUURTWERK DE ZANDBERG, DAT IS...
• Een samenwerking van OCMW Harelbeke, Stad Harel-

beke, Zorgbedrijf Harelbeke en Ubuntu (kunstwerk-
plaats de Zandberg).

• Buurtbewoners samen brengen, activeren en onder-
steunen in hun leef- en woonomgeving.

• Ontmoeting, vorming, dienstverlening en animatie 
organiseren.

• Elke donderdag welkom zijn op onze wekelijkse  
koffietafel van 14u tot 16u.

• Zes vrijwilligers die alle activiteiten in goede banen 
leiden.

• Alle 80-plussers die een verjaardagskaartje ontvan-
gen met daarbij informatie over onze activiteiten en 
mogelijke thuiszorg.

• Driemaandelijks 1200 activiteitenkrantjes “Zand-
krantjes” verspreiden over de Zandberg,

• Bijna alle 140 80-plussers die de voorbije twee jaar 
thuis een bezoekje kregen van een van onze vrijwilli-
gers.

• Als uitvalsbasis de voormalige jongensschool, heden 
ten dage kunstwerkplaats de Zandberg.

• Alle activiteiten volledig zelfbedruipend organiseren.

• Maandelijks een vormende / ontspannende activiteit 
organiseren : dessertbuffet, diavoorstelling, voor-
dracht, wafelenbak, bloemenmarkt, buurtaperitief.

• Tien buurtbewoners die in 2017 computerles volgden 
in het buurthuis De Zandberg.

• Een maandelijks aanbod van pedicure.

AFSCHEID VAN 
SCHILDERCLUB  
‘HET PALETJE’
Sinds 1 oktober 1979 komen de mensen van ‘Het Paletje’ 
samen om te schilderen. In 2011 vonden zij een plek in 
de werking van De Parette. Het werd een hechte vrien-
dengroep die wekelijks de mooiste creaties tevoorschijn 
toverde.  Onlangs hield Het Paletje, door de kleiner wor-
dende groep, er mee op. Bedankt voor de mooie tijd! 

KUNST IN DE KIJKER
In de gangen van De Parette kan je steeds de kunstwerken 
van een exposant bewonderen.

Door werken, waarbij ook de wandelgangen aangepakt 
worden, kunnen wij niet exposeren voor de komende 
periode. Men hoopt klaar te zijn tegen de zomervakantie. 
Intussen verzamelen we graag de gegevens van kunste-
naars: ben of ken jij er één? Laat het ons weten!

IN JE BUURT U IN DE KIJKER

LDC De Parette in de steigers

Wie De Parette de laatste tijd bezocht, heeft het zeker 
al opgemerkt: er zijn werken bezig in het gebouw. Je 
kan best de bewegwijzering volgen en het onthaal raad-
plegen om je weg te vinden. Tegen de zomervakantie 
zouden de werken moeten afgerond zijn. We willen je 
bedanken voor je begrip.
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AAN HUIS BIJ… 
Daar is het! Nummer 60 in de Acacialaan. Wij moesten 
niet eens aanbellen, precies op het afgesproken uur 
ging de deur open en verwelkomde Gerard ons met een 
warme, veelbelovende handdruk. Zijn vrouw Rita wist 
blijkbaar wat er op ons zou afkomen en zij voorzag ons 
ruim van koffie en iets meer, om de oren op scherp te 
zetten.

Om te beginnen zegt Gerard niet gewoon:  “Ik ben gebo-
ren op 7 juni 1942”. Hij voegt er aan toe:  “dit was  de 
26ste verjaardag van mijn moeder Irma Wolfcarius”. 
Leuke anekdote die zijn broer Luc twee jaar later evenwel 
moest missen. Vader Michel was elektricien en maakte 
als zelfstandige de doorbraak mee van de wit-zwart TV 
rond 1950. Maar rond die tijd geraakte het zakenleven in 
een crisis en moest vader zich beredderen door het café  
“In den Zoeten Inval” over te nemen. Als pompier was 
Michel goed gekend in gans Harelbeke.

Bij het bespreken van zijn schooltijd weet Gerard moei-
teloos al de namen op te noemen van de nonnen van de 
kleuterschool in de Ballingenweg en van de onderwijzers 
van de gemeenteschool in het centrum. Voor ons een 
duidelijk signaal dat wij te maken hadden met een man 
die rijkelijk begaafd was met een scherp waarnemings-
vermogen en een  helder geheugen. Dat blijkt  nogmaals 
als Gerard het heeft over een nare jeugdervaring. Als 
communiecant schoof hij na de catechismusproeven op 
tot in de voorste rij. Tijdens de laatste repetitie van  de 
viering zat hij, net als de anderen, met een kaarsje in de 
hand om ermee naar voren te treden.  Het kaarsje was 
evenwel een klein exemplaar en de grootte van de kaars 
bepaalde zowat de status van het gezin. Plots hoorde hij 
een gebiedende stem donderen: “ Die daar met zijn klein 
kaarsje past niet vooraan!”. Hij werd meteen verwezen 
naar de laatste rij. Voor moeder Irma betekende dit een 
pijnlijke vernedering die haar tot tranen toe bewoog. 
Gerard hield er een rebelse opstelling aan over tegen 
de machtswellustelingen die het sociale leven verzieken. 

Na het zesde leerjaar zag Gerard bijna al zijn klasgenoten 
de gemeenteschool verlaten want hun ouders konden 
het schoolgeld voor verdere studies betalen. Het was net 

de periode dat er thuis op tafel zwarte sneeuw was, en 
zo maakte hij met een dozijn klasgenoten het zevende 
en het achtste leerjaar door in de vertrouwde centrum-
school.

En wat zou het nadien worden voor de veertienjarige? 
Gaan werken in de bouw? In de fabriek? Waarom niet? 
Maar meester Vergote zag het anders. Samen met mees-
ters Byttebier en Debus gaf hij Gerard gedurende de grote 
vakantie bijlessen, dit als voorbereiding op een ingangs-
examen aan de normaalschool St-Thomas te Brussel. 
Gerard slaagde en na vier jaar behaalde hij het diploma 
van onderwijzer. Hij is pas achttien als hij reeds mag uit-
kijken naar een benoeming. Het werd een periode vol 
onzekerheden en verrassingen. Op de eerste schooldag 
zag Gerard ex-meester maar toenmalig politiecommis-
saris Albert Christiaen met de politiewagen stoppen 

aan zijn huis. Op zijn manier maakte 
deze het kort. “Gerard, stap in!” zei 
hij. “Ik weet iets voor u! Kuurne!” 
En inderdaad, daar kan Gerard in de 
gemeenteschool voor één jaar een 
onderwijzer, die zijn militaire dienst 
vervult, vervangen. Daarna mag hij 
aan de slag bij de Broeders Van Daele 
in Kortrijk. Een vaste benoeming? Dat 
mocht hij al gauw vergeten. Hij kreeg 
zijn ontslagbrief omdat de bisschop-
pelijke supervisor van het onderwijs 
vond dat de aanwerving van Gerard 
niet wettig gebeurd was.

Gerard begon dan maar zijn leger-
dienst, om daarna zijn pijlen te 
richten op een betrekking in één of 
andere school in Harelbeke. Niet gemakkelijk, want er 
waren meerdere kandidaten. Dankzij de inzet van zijn 
overtuigende diplomatische aanleg mag hij aantreden bij 
het lerarenkorps van de gemeenteschool op het Eiland. 
Gerard volgde ondertussen gedurende drie jaar te Roe-
selare een opleiding om kinderen met leerproblemen 
te begeleiden. Aldus gaf hij tijdens het schooljaar 1966- 
1967 les in de BLO afdeling van de centrumschool. In 
1968 maakt Gerard zijn laatste en definitieve overstap 
naar de Zandbergschool, waar hij tot het einde van zijn 
carrière kan blijven.

In 1965 trouwde hij met Rita Adam, ze mochten in hun 
gezinnetje twee zonen verwelkomen: Joost en Klaas.

Als wij naar zijn buitenschoolse activiteiten vragen, ver-
wijst hij meteen naar de  jaren dat hij als basketspeler 
aangesloten was bij basketploeg Rapid. Ook volgde hij, 
samen met twee collega’s, gedurende drie jaar, twee-
maal in de week, te Brugge  een opleiding als animator 
mini-basket. Maar vooral zijn betrokkenheid bij de studie 
van het historisch archief van Harelbeke beleeft  hij met 
enthousiasme. Samen met zijn zoon Joost werkte hij des-
kundig aan het samenstellen van de stamboom van de 
familie Opsomer. Als lid van de heemkundige kring “de 
Roede van Harelbeke” is hij druk bezig om het feitenma-
teriaal van de geschiedenis van Harelbeke te verzamelen 
en systematisch te rangschikken. Het eerste boek waar-
aan hij meewerkte was “Harelbeke in de Oostenrijkse 
tijd”, een boek dat begonnen was door André Wostijn, 

maar door het overlijden van de auteur niet afgewerkt 
was. Het was een vervolg  op het boek  “Harelbeke in de 
Spaanse tijd”.

Gerard vertelt in dat verband nog een merkwaardige 
anekdote. Op een gegeven ogenblik krijgt hij van poli-
tiecommissaris Nuytten de vraag om “den boel” in de 
kelders van het commissariaat te gaan opruimen. Gerard 
weet niets af van “een boel” en wanneer hij samen met 
collega’s  Willy Baert en Frans Lampaert gaat kijken ont-
dekken zij talrijke dozen met documenten, zelfs terug 
gaande tot de 17de eeuw! Sommige dozen lagen zelfs 
gedeeltelijk in het water. Aldus werd een belangrijk deel 
van het stadsarchief gered. Ook is Gerard, veelal in het 
gezelschap van Roger Verhelst, de duizenden foto’s uit 
het archief van Roger Ostijn aan het identificeren volgens 
de regel “Wie?”, “Wat?”. Een werkje dat veel aandacht, 
geduld en vooral veel liefde  voor de historische achter-
gronden van onze Harelbeekse families vergt.

Gerard, echt waar, wij waren diep onder de indruk van 
het lijnenspel dat in je levensverhaal verborgen zit. Wij 
leerden je kennen als de man die naar de bronnen zoekt. 
Ook je zin voor sociale verbondenheid en pedagogische 
inzet lichtte op doorheen de talrijke anekdotes. Dank 
voor deze boeiende levensgetuigenis en wij zijn ervan 
overtuigd dat onze lezers die dank met ons zullen delen. 

Interview en artikel: Joris Decavele en Marcel Callewier

Foto’s: Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam:  Gerard Opsomer

Geboortedatum: 7/06/1942

Gehuwd met Rita Adam

Beroep:  onderwijzer

Hobby’s: heemkunde
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U AAN HET WOORD U AAN HET WOORD

WIE IS WIE? 
Deze keer gingen we snuisteren in het album van 
20 jaar Rode Kruis. De foto hieronder werd geno-
men in 1961 op een preventieve dienst van het 
Rode Kruis Harelbeke. Wie is wie?

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

Oplossing foto oktober-december 2017:

De foto werd genomen op de viering van alle kam-
pioenen van de Kortrijk Groeninge Spurters.

v.l.n.r.: Werner Verbeke, Verno Filibert, Bernard 
Depuydt, Marc Maertens, Jacques Lannoy 

Spijtig genoeg konden we niet alle namen terug-
vinden in het archief. Zoals bovenaan de 2e van 
links en onderaan de eerste 3 personen. Indien je 
nog iemand herkent laat ons dan gerust iets weten.

Met dank aan Vandenbroucke Jozef en Verbeke 
Werner voor het insturen van de oplossing.

EEN WINTERSE 
MAALTIJDSOEP
Harelbeekse brandweermannen gingen  in de 
oktobermaand regelmatig hun Kinheimse vrien-
den helpen bij de druivenpluk. Een hele belevenis! 
Vooral het glaasje schnaps in de voormiddag en 
de maaltijdsoep ’s middags, buiten op het drui-
venveld, zijn momenten die bijblijven. Eén van die 
soepen was zo in de smaak gevallen dat Dorothee 
uit Kinheim naar Harelbeke kwam om ons de soep 
te leren maken. Wij willen u het recept van deze 
heerlijke winterse maaltijdsoep niet onthouden.

Benodigdheden  
(voor vier ruime porties)

100 g gehakt, 150 g prei, 80 g roomkaas (kruiden-
kaas), 1 middelgrote ajuin, 50 g margarine, 30 g  
bloem, 1 liter bouillon (groenten, vlees of kip), 
peper en zout.   

Bereiding

Laat in een pan 20 g margarine smelten en bak er 
de fijn gehakte ajuin in. Als de ajuin glazig is, voeg 
je  er het gehakt bij. Bak al roerend het gehakt tot 
het mooi rul is, kruid naar eigen smaak en laat, 
op een klein vuur, afgedekt sudderen tot de ajuin 
gaar is. 

Maak in de soepkom een roux met de rest van de 
margarine en de bloem. Giet er de bouillon bij en 
roer alles goed dooreen.

De in ringen gesneden prei mag er nu bij. Breng al 
roerend aan de kook en laat ongeveer 15 minuten 
afgedekt koken.

Tenslotte mag ook de ajuin, het gehakt en de smelt-
kaas er bij. Alles goed door elkaar roeren en, naar 
smaak, eventueel nog wat bijkruiden.

       

   Joris Decavele

WEERSPREUKEN
JANUARI

• Een zachte nieuwjaarsdag beduidt, de winter is nog lang 
niet uit.

• In de zes donkere weken gaan de dagen maar open en 
toe.

•	Na	de	kortste	dagen	van	het	jaar	komt	de	zon	altijd	terug,	
dat is waar.

• Iedere sneeuwstorm begint met twee vlokken.

 FEBRUARI

•	Met	Lichtmis	triestig	weer	is	goed	voor	boer	en	heer.

•	Ligt	de	wind	in	februari	stil,	dan	komt	hij	zeker	in	april.

•	Nooit	is	de	dooimaand	zo	fel	of	hij	geeft	vijf	schone	dagen	
wel.

• In februari met blote armen, met Pasen aan de kachel zich 
warmen.

MAART 

•	Er	is	nooit	een	regenbui	komen	opzetten	of	zij	is	weer	
weggedreven.

• Een droge maartse wind maakt de boer goed gezind.

•	Toont	het	voorjaar	witte	en	blauwe	gewelven	,	‘t	is	tijd	om	
in de tuin te delven.

•	Eerst	buien	en	dan	regen,	zo	blijft	het	nat.

 Tekst: Willy Verhenne

Cartoon: Marcel Callewier
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OORLOGSHELDEN - MARCEL 
BECQUAERT, DE DERDE 
MUSKETIER

In het vorig nummer van De Parettegazette kon u het 
verhaal lezen van Robert Deprez en André Schaepdrijver, 
wiens gedachtenis geëerd wordt door het monument op 
de hoek van de Gentsestraat met de Toekomststraat. De 
derde musketier in het verhaal was Marcel Becquaert. 
Hij deelde met zijn vrienden Deprez en Schaepdrijver 
hetzelfde ideaal. Hij vertrok mee met hen naar Engeland 
en legde samen met hen de weg af via Parijs naar Mon-
tauban. Daar scheidden hun wegen, maar in het kamp  
Miranda de Ebro in Spanje, vonden ze elkaar terug en 
konden zij  aldus samen Engeland bereiken. Maken wij 
even nader kennis met deze derde musketier.

Zijn jeugd.

Marcel Becquaert kwam pas op zijn negende jaar in 
Harelbeke terecht. Zijn vader André was een Ieperling 
die in 1920 in Beringen huwde met de Limburgse Maria 
Delarbre. Het gezin vestigde zich evenwel in Ieper, waar 
Marcel op 25 november 1920 geboren werd. Vader Bec-
quaert was schrijnwerker van beroep, maar hij koos voor 
een carrière bij de Rijkswacht. Na zijn opleiding in Brussel 
werd hij ingedeeld in de brigade van Harelbeke, waar het 
gezin zich in 1929 vestigde.

Na de lagere school studeerde Marcel verder aan het 
Koninklijk Atheneum te Kortrijk. Daarna volgde hij een 
opleiding als mecanicien te Deinze, waar hij in 1942 afstu-
deerde.

Zijn ideaal.

 Samen met zijn vrienden Deprez en Schaepdrijver, die hij 
in het Atheneum had leren kennen, kwam hij ook onder 
de invloed van Albert Vandamme. Zij wilden hun vader-
land dienen in de strijd tegen de bezetter. Hun ideaal was 
de Engelse strijdkrachten te vervoegen. Hoe ze daarin 
slaagden werd  in het vorig nummer verteld.

Zijn missie.

In Londen volgde Becquaert een  opleiding bij de S.O.E. 
(special operations executive). Deze organisatie had 
als doel in de bezette gebieden sabotage te organise-
ren en de geheime legers (weerstandsgroeperingen) te 
ondersteunen. Op 30 april 1944 werd hij boven België 
geparachuteerd. Het was vanuit hetzelfde vliegtuig van 
waaruit ook André Schaepdrijver geparachuteerd werd. 

Becquaert had als taak het geheim leger in Limburg te 
organiseren, tevens moest hij instaan voor de verbindin-
gen met Londen. Om de twee dagen kwam hij aldus in 
contact met zijn opdrachtgevers.

 Op 24 juni moesten een aantal weerstanders gepara-
chuteerd materiaal overladen op een boot in de Ant-
werpse haven. Waarschijnlijk door de loslippigheid van 
een bemanningslid van de boot kwamen de Duitsers op 
de hoogte van de actie. Zij overvielen de boot en arres-
teerden de leider van de weerstandsgroep. ’s Anderen-
daags hielden leden van de Kriegsmarine een razzia en 
Marcel werd  gearresteerd. Na de gevangenis in Hasselt 
en verhoren door de Gestapo in Brussel werd hij op 10 
augustus overgebracht naar het kamp in Breendonk en 
er ter dood veroordeeld. 

Zijn gevangenschap.

De snelle opmars van de geallieerde legers had  als gevolg 
dat het kamp in Breendonk ontruimd werd. De gevan-
genen werden  op 30 augustus naar Vucht in Nederland 
overgebracht. Aldus ontsnapte Marcel aan de terecht-
stelling. Maar ook het kamp in Vucht bleek niet langer 
veilig en op 5 september werden de gevangenen met 
een goederentrein naar het concentratiekamp in Sach-
senhausen overgebracht. Het leven in de kampen was 
mensonwaardig, maar tijdens het transport  werden zij 
echt als beesten behandeld. Marcel had evenwel het 
geluk dat zijn dossier hem niet gevolgd was en de bewa-
kers aldus eigenlijk niets van hem afwisten. Zo ontsnapte 
hij een tweede maal aan een terechtstelling. Hij werd 
overgebracht naar het werkkamp van Rathenau. Daar kon 
Marcel zijn opleiding als mecanicien uitspelen; hij kreeg 
een zekere voorkeursbehandeling en werd tewerkgesteld 
in de vliegtuigfabrieken van Aradow, waar hij de vleugels 
van de V2 raketten moest monteren.

De bevrijding.

Op 27 april waren de Russische soldaten het kamp gena-
derd en Marcel kon met enkele vrienden ontsnappen. 
Eindelijk vrij! Maar de contacten met de Russen verliepen 
alles behalve vlot en het duurde enkele dagen vooraleer 
Marcel en zijn vrienden aan de Amerikanen overgedragen 
werden. Op 10 juni bereikte Marcel  terug Harelbeke en 
werd hij weer verenigd met zijn ouders en zijn vriendin.

Zijn verdere leven.

 Marcel huwde zijn vriendin Paula Demeester, die sedert 
zijn vlucht naar Engeland trouw op hem had gewacht. 
Het gezin kreeg twee kinderen, een zoon Jacky en een 
dochter Dédé.

Marcel, die zich voortaan Marc liet noemen, nam dienst 
in het Belgische leger waar hij carrière maakte bij het 1ste 
Para te Schaffen. Hij beëindigde de dienst te Leopolds-
burg, en ging op rust met de graad van kolonel.

Hij overleed op 7 juli 2004 in het Virga Jesseziekenhuis 
te Hasselt. 

Artikel: Joris Decavele

U AAN HET WOORD U AAN HET WOORD
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U AAN HET WOORD

WIELERJAAR EVEN TERUGBLIKKEN:  
DE RONDE VAN FRANKRIJK
De ronde van Frankrijk, beter bekend als Le Tour de 
France, is één van de grootste wielerwedstrijden van 
het jaar. Toch kan je deze topper niet overal op tv zien. 
In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze 10 jaar de Tour niet 
uitgezonden, mede wegens de dopingschandalen van 
renners als Zabel en Ulrich. Maar de nieuwe generatie 
ronderenners, denk maar aan Marcel Kittel, Andre Grei-
pel en Degenkolb brengen hier verandering in. De Duitse 
zender besloot om de Tour terug te brengen. 

De Tour pakte dan ook uit met een specialleke en nam 
Düsseldorf als startplaats voor de tijdrit. Wat een prach-
tige dag moest worden voor de wielerfanaten in Duits-
land, viel letterlijk in het water. Enkele renners kwamen 
dan ook ten val in dit gevaarlijke weer. De Spanjaard Val-
verde was één van de slachtoffers. Door verschillende 
breuken aan de knie en schouder moest hij de Tour verla-
ten. Een man kon zegevieren in de regen. Geraint Thomas 
van team Sky kon de tweede rit starten in de gele trui. 

Duitsland moest niet lang wachten om één van hun top-
renners als eerste over de streep te zien komen. Marcel 
Kittel won de eerste massaspurt in Luik. Sagan wou zich 
bewijzen en ging op dag drie met de overwinning slapen. 
Op dag vier werd de massaspurt ontregeld door een 
zware valpartij. Cavendish en Degenkolb kwamen zwaar 
ten val. De huidige wereldkampioen Peter Sagan werd 
aangewezen als schuldige en moest de Tour verlaten. 
Volgens sommigen wat bij het haar gegrepen, maar de 
Tourbond beslist. 

Op dag 5 waren de  klimmers aan de beurt, de Italiaanse 
kampioen Fabio Aru kwam als eerste boven op La Planche 
des Belles Filles, een steile berg met vlak onder de top 
een hellingsgraad van 20%.

Na deze steile aankomst, volgden twee vlakke massaspur-
ten waar Marcel Kittel zijn groene trui bemachtigde. Kittel 
stond na de 11de dag met 5 ritzeges in de Tour ruim aan 
de leiding voor de groene trui. Het was dus wel duidelijk 
dat Kittel de beste spurtersbenen had in deze Tour. Kittel 
moest helaas opgeven na een zware val en Matthews 
van de ploeg Sunweb ging alsnog met het groen lopen. 
De eer van de beste klimmer behoort toe aan Barguil, hij 
won verschillende ritten bergop, alsook de aankomst op 
de Col de Izoard. Deze overwinning zorgt ervoor dat de 
bolletjestrui niet meer van zijn schouders gaat. 

De beste Belgen in deze Tour waren Steegmans en Keu-
keleire, beiden streden mee naar een overwinning maar 
moesten genoegen nemen met een podiumplaats. 

De Tour de France werd zoals jaar en dag afgesloten op 
de Champs Elysées. De Nederlander Groenewegen won 
de spurt van Andre Greipel. In het eindklassement was 
de gele trui voor Chris Froome, die zonder ritzege, voor 
de 4de maal op rij de Tour won.

Ziedaar de terugblik op alweer een fantastische en zware 
Tour de France!

Vele sportieve groeten  

van Werner Verbeke

U AAN HET WOORD

MASSA-OPENLUCHTSPEL 
PETER BENOIT, 1951
Vijftig jaar na zijn overlijden bracht Harelbeke een 
grootse hulde aan haar zoon Peter Benoit. Die hulde was 
groots, niet alleen omwille van Benoits verdiensten en 
omwille van de grootheid van de activiteiten zelf, maar 
ook omdat in de vijftig jaren die sinds zijn dood voorbij 
waren gegaan, eigenlijk relatief weinig aandacht naar 
Peter Benoit was gegaan. Dat werd dus in 1951 goed-
gemaakt. Met een standbeeld – eindelijk! – en met een 
massa-openluchtspel dat gedurende vijf zomeravonden 
werd opgevoerd op de “Grote Markt” van Harelbeke.

Een “Grote Markt” hebben we natuurlijk nooit gekend. In 
werkelijkheid ging het om het Paretteplein of De Pareite; 
het plein tussen de kerk, het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, 
en de achterkant van het huizenblok dat een stuk van de 
Marktstraat en het toenmalige stadhuis omvatte.

Maar liefst duizend mensen uit Harelbeke en omstreken 
werkten aan het spel mee. Het werd ontworpen en tech-

nisch begeleid door Corneel Mertens. Anton Vande Velde 
was verantwoordelijk voor de teksten, het spel zelf, de 
decors en de lichtregie. En Jean Decadt zorgde voor de 
muzikale omkadering. Niemand minder dan H.M. Konin-
gin Elisabeth had ‘de hoge bescherming’ van het initia-
tief aanvaard. Er was een erecomité, een beschermend 
comité, een algemeen comité, een uitvoerend comité en 
een werkcomité. Om maar te zeggen: het was inderdaad 
een groots gebeuren.

Het beeld hierboven is ‘live’ genomen tijdens een uitvoe-
ring op een van die vijf zomeravonden, zijnde 18, 19, 23, 
25 en 26 augustus 1951. Het massa-openluchtspel startte 
telkens om 21 uur. Achter de fel verlichte beeltenis van 
Peter Benoit in de hoogte, zijn op de foto duidelijk de 
contouren van het schip van de Sint-Salvatorkerk zicht-
baar. Letterlijk en figuurlijk een mooi sfeerbeeld!

Artikel:  Erfgoedkring De Roede van Harelbeke 
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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:  
dagelijks van 14u00 tot 
17u00.   
Op donderdag  
ook van 9u30 tot 12u00.

LICHAAMSVERZORGING IN LDC DE PARETTE 
VOOR 60-PLUSSERS UIT HARELBEKE

Voetverzorging: 
Voordeeltarief (4 beurten): €21,50. 
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 U

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. 
U kan vanaf januari beroep doen op de boodschappen-
dienst. U 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

 onthaal@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

 onthaal.devlinder@zbharelbeke.be
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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 u’). 

− 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 U

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: woensdag-& 
donderdag/14u00/gratis

• 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

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 12 jan, 23 febr, 16 
maart./9u30/gratis

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag 9 jan – 27 maart/10u30-

11u30/€27,50/Sporthal Bavikhove

• Turnen op muziek: woensdag 10 jan  – 28 maart/ 
10u00-11u00/€16,50/Dorpshuis De Rijstpekker

• Yoga: donderdag 11 jan – 22 maart/€31,50

• Zitdansen: 18 jan – 8 feb – 15 maart /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

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

ONTSPANNING 
• Bridge: vrijdag/14u00/gratis

• Kaarten: donderdag/14u00/gratis

• Schaken: donderdag/14u00/gratis

Wijzigingen zijn steeds mogelijk.  
De correcte data kan je steeds 

raadplegen via de kalender of via het 
onthaal van de lokale dienstencentra.

Informeer bij inschrijving of je activiteit 
doorloopt in schoolvakanties.

VAST AANBOD
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JANUARI 2018JANUARI 2018

SCHEUR ME UIT!

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

ma 15/01

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5

09u00 Windows 10 in de vingers 
krijgen10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Workshop sjaal(tje)s 

knopen13u45 Petanque

di 16/01 14u00 Scrabble

8u30 Crea workshop rozenhart 
maken 09u00 Lessenreeks android/

praatgroep Spaans

10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/Praatgroep 

Engels13u30 Brei - en haakclub

wo 17/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 5 09u00 Gebruikersgroep android 
smartphone/ Spaans 2

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

14u00 Koffieklets

do 18/01

13u00 Budascoop: the leisure 
seecker 9u00 Spaans 1 10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga 13u15 Budascoop: the leisure 
seecker

14u00 Biljart/bowlen
14u00 Zitdansen 80 + 14u00 Schaken/kaarten

14u30 Linedance

vr 19/01
9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 20/01

zo 21/01

ma 22/01

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5

09u00 Windows 10 in de vingers 
krijgen10u15 Turnen

13u30 Breien/online fotoboek 
maken 14u00 Infomoment heuppro-

these13u45 Petanque

di 23/01 14u00 Scrabble/gedichtennamid-
dag

10u30 Wandelvoetbal 09u00 Lessenreeks android/
praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 24/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Ping Pong

do 25/01

13u30 Wandelen 9u00 Spaans 1
10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Biljart
14u00 Kaarting 14u00 Schaken/kaarten

14u30 Linedance

vr 26/01

9u00 Frans voor beginners 11u30 Nieuwjaarsfeest 09u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque
13u00 Gezondheidsconsultaties14u00 Kaarten & rummikub 14u00 Bridge

za 27/01

zo 28/01

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

ma 1/01

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 2/01 14u00
Scrabble

13u30 Brei - en haakclub 13u45 PetanqueOnthaal De Parette is 
gesloten

wo 3/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Crea: winter

do 4/01

13u45 Petanque

14u00 schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 5/01 14u00 Ping Pong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 6/01

zo 7/01

ma 8/01

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5 

09u00 Windows 10 in de vingers 
krijgen10u15 Turnen

13u30 Breien 14u00 Volksspelennamiddag

13u45 Petanque 15u00 Gezondheidsconsultaties

di 9/01 14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal 09u00 Lessenreeks android/

praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 10/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2

13u30 Bewegen, vergeet het niet
10u00 Turnen op muziek 14u00 Café café: nieuwjaar

do 11/01

13u45 Petanque 9u00 Spaans 1
10u00 Proefles zumba

14u00 Biljart 10u00 Yoga

14u00 schaken/kaarten14u30 Linedance 14u00 Infomoment knieprothe-
sen

vr 12/01

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2
9u30 Gebruikersgroep tablet

13u45 Petanque10u15 Frans voor gevorderden

14u00 Kaarten & rummikub
14u00 Bridge

14u30 Kaffieboale

za 13/01

zo 14/01
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FEBRUARI 2018JANUARI/FEBRUARI 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 12/02

9u30 Tekenen

09u00 Internet voor beginners13u30 Breien

13u45 Petanque

di 13/02 14u00 Scrabble

13u30 Brei - en haakclub
13u45 Petanque

13u00 Gezondheidsconsultaties
14u00 Valentijnsactiviteit: choco-

ladeproeverij14u00 Vette dinsdag 

wo 14/02 14u00 Wiezen/biljart 14u00 Ping Pong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 15/02

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart/bowlen

14u30 Linedance

vr 16/02 14u00 Kaarten & rummikub
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 17/02

zo 18/02

ma 19/02

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5 09u00 Internet voor beginners/
proeven van bewegen10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Infomoment ‘LEIF’ 14u00
Infomoment: ziekte van 
Huntington/Reeks koken 
voor starters

14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 20/02
9u00 Online fiets- en wandel-

tochten uitstippelen
8u30 Crea zakdoekhouder met 

stramien 09u00 Praatgroep Spaans

10u30 Wandelvoetbal
14u00 Scrabble 13u45 Petanque/Praatgroep 

Engels13u30 Brei - en haakclub

wo 21/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 5
09u00 Gebruikersgroep android 

smartphone/Spaans 210u00 Turnen op muziek

14u00 Koffieklets 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 22/02

13u30 Wandelen 9u00 Spaans 1
10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga
14u00 Biljart

14u00 Schaken/kaarten14u00 Kaarting14u30 Linedance

vr 23/02

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong
09u00 Engels 2

9u30 Gebruikersgroep tablets
13u45 Petanque10u15 Frans voor gevorderden

14u00 Kaarten & rummikub

14u30 Matinee CC het Spoor
14u00 Bridge

14u30 Kaffieboale
14u30 Matinee CC het Spoor14u30 Matinee CC het Spoor

za 24/02

zo 25/02

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

ma 29/01

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5 09u00 Internet voor beginners10u15 Turnen

13u30 Breien/online fotoboek 
maken

13u45 Petanque

14u00 Infomoment ziekenhuis 
‘Wat nu?’ 14u00

Crea: bloemschikken 
Valentijn
Infomoment ziekenhuis 
‘Wat nu?’

14u00 Bingo/infomoment zieken-
huis ‘Wat nu?’

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 30/01 14u00 Scrabble/infomoment 
schouderprothese

10u30 Wandelvoetbal 09u00 Lessenreeks android/
Praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 31/01 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

9u00 Italiaans 5 08u30 Gezelligheid troef: nieuw-
jaarsontbijt/Spaans 2

10u00 Turnen op muziek
10u00 Gezondheidsconsultaties

13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 1/02

13u45 Petanque 9u00 Spaans 1 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 2/02
9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 3/02

zo 4/02

ma 5/02

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5

09u00 Internet voor beginners
10u15 Turnen

13u30 Breien/online fotoboek 
maken 14u00

Workshop: je smartphone 
als gps/volksspelennamid-
dag13u45 Petanque

di 6/02 14u00 Scrabble/infomoment 
Kanker bij een naaste

10u30 Wandelvoetbal 09u00 Lessenreeks android/ 
Praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 7/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2

13u30 Bewegen, vergeet het niet
10u00 Turnen op muziek 14u00 Café café: carnaval

do 8/02
13u45 Petanque 9u00 Spaans 1 10u00 Zumba

10u00 Yoga
14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart 14u00 Zitdansen 80 +

vr 9/02

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

11u30 Verjaardagsfeest 14u00 Bridge

za 10/02

zo 11/02
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MAART 2018FEBRUARI/MAART 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 12/03

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5 09u00 Proeven van bewegen
10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 13/03
14u00 Scrabble/reisverhaal Azië

10u30 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

14u30 Matinee CC het Spoor
14u30 Matinee CC het Spoor 14u30 Matinee CC het Spoor

wo 14/03
10u00 Aerobicles 9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2

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

do 15/03

13u45 Petanque 9u00 Spaans 1 10u00 Zumba
14u00 Biljart/bowlen 10u00 Yoga

14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance 14u00 Zitdansen 80 +

vr 16/03

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

9u30 Gebruikersgroep tablet 13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge

14u30 Kaffieboale

za 17/03

zo 18/03

ma 19/03

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5

09u00 Proeven van bewegen

10u15 Turnen

14u00

Voordracht: de geschie-
denis van de E3-prijs 
Harelbeke/Reeks koken 
voor starters

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 20/03 14u00 Scrabble

8u30
Crea zakdoekhouder met 
stramien  
vervolg

09u00 Praatgroep Spaans

10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/Praatgroep 

Engels13u30 Brei - en haakclub

wo 21/03

10u00 Aerobicles 8u00 Lenteontbijt met wande-
ling 09u00 Gebruikergroep android 

smartphone/Spaans 2

9u00 Italiaans 5 9u30 Klassieke muziek: lente

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

14u00 Koffieklets

do 22/03

13u30 Wandelen 9u00 Spaans 1
10u00 Zumba13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Biljart 14u00 Kaarting

14u00 schaken/kaarten14u30 Linedance 14u00 Infomoment hart - en 
vaatziekten

vr 23/03

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge14u00 Kaarten & rummikub

za 24/03

zo 25/03

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

ma 26/02

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5 09u00 Internet voor beginners/
proeven van bewegen

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 27/02
9u00 Online fiets- en wandel-

tochten uitstippelen 10u30 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 28/02 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2

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

do 1/03

13u45 Petanque
9u00 Spaans 1 10u00 Zumba

14u00 Biljart
10u00 Yoga 14u00 Ontspannende filmnamid-

dag/schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 2/03

9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Bridge

17u00 Gratis optreden hoornklas

za 3/03

zo 4/03

ma 5/03

9u30 Tekenen

9u00 Engels 5

09u00 Internet voor beginners/
proeven van bewegen

10u15 Turnen 14u00 Crea:bookart/volksspelen-
namiddag

13u30 Breien
15u00 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque

di 6/03 14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/Praatgroep 
Engels

wo 7/03
10u00 Aerobicles 9u00 Italiaans 5 09u00 Spaans 2

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

do 8/03

13u45 Petanque 9u00 Spaans 1 10u00 Zumba

14u00 Biljart 10u00 Yoga

14u00
Schaken/kaarten/Reeks 
koken voor starters/info-
moment vaccinaties14u30 Linedance

13u00 Gezondheidsconsultaties

14u00 Verhalen van vroeger 80 +

vr 9/03

9u00
Frans voor beginners/ 
Huishouden voor begin-
ners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque10u15 Frans voor gevorderden

14u00 Kaarten & rummikub/film 
‘the bucket list’ 14u00 Bridge

za 10/03

zo 11/03
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MAART 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 26/03

9u30 Tekenen

9u00 Engels 55 +

09u00 Proeven van bewegen10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

13u30 De Gavers, zo dichtbij en 
toch onbekend14u00 Bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 27/03 14u00 Scrabble/infomoment 
nierproblemen

10u30 Wandelvoetbal 09u00 Praatgroep Spaans

13u45 Petanque/praatgroep 
Engels13u30 Brei - en haakclub

wo 28/03 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
9u00 Italiaans 5 9u00 Spaans 2

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

do 29/03
13u45 Petanque

9u00 Spaans 1
10u00 Zumba

14u00 Biljart 14u00 Schaken/kaarten

vr 30/03
9u00 Frans voor beginners

14u00 Ping Pong

09u00 Engels 2

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 31/03

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 reeks van een sportactiviteit LDC De Parette

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

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

VOOR 5 PUNTEN
• 1 gratis koffie of thee in de cafetaria van LDC De Parette

• 1 gratis koffie of thee in de cafetaria van DH De Rijstpekker

• 1 gratis koffie of thee 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

VOOR 20 PUNTEN
• 1 gratis dagmenu per maand LDC De Parette

• 1 gratis dagmenu per maand LDC De Vlinder

• 1 gratis dagmenu per maand DH De Rijstpekker

DE NIEUWE UITPAS OMRUILVOORDELEN VAN DE LOKALE DIENSTENCENTRA
GELDIG VAN 1 JANUARI - 31 MAART 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: Knieprothese
Sommigen onder ons krijgen te 
horen dat ze een ‘nieuwe knie’ 
nodig hebben.  Wat houdt dit eigen-
lijk in? Dokter Van der Maas, arts 
in AZ Groeninge, gespecialiseerd 
in knieprothesen, komt ons meer 
uitleg geven over wat de risico’s 
zijn bij een knieprothese, de reva-
lidatie, enz. Kortom, een leerrijk 
infomoment!

 donderdag 11 januari

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €     donderdag 4 januari

Infomoment: 
Schouderprothese

Wanneer je schoudergewricht erg 
beschadigd of versleten is, kan je 
enorm veel last hebben. Een schou-
derprothese of kunstgewricht kan 
de uitkomst bieden. Dokter Verhelst 
van AZ Groeninge komt ons uitleg 
geven rond het plaatsen van een 
schouderprothese, de soorten pro-
theses en de revalidatie. Uiteraard 
is er ruimte voorzien voor vraagstel-
ling na de voordracht van de dokter.

 dinsdag 30 januari

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €     dinsdag 23 januari

Infomoment: Heupprothese
Een versleten heup is erg pijnlijk. 
Lopen en bukken worden steeds 
moeilijker en als medicatie en fysio-
therapie niet meer helpen, is een 
heupoperatie vaak de enige oplos-
sing. Wat is een normaal heupge-
wricht? Welke heupaandoeningen 
zijn er? En hoe zit die prothese juist 
in elkaar?

Op deze vragen krijg je gedurende 
dit infomoment een antwoord van 
Dokter Barth uit AZ Groeninge. 

 maandag 22 januari 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €     maandag 15 januari

Infomoment:  
Kanker bij een naaste 

‘Kanker krijg je niet alleen’ is een 
uitspraak die we vaak te horen krij-
gen. Ben jij naaste van iemand met 
kanker? Dan krijg je ook te maken 
met spanningen, onzekerheid en 
angst. Je wil iets doen of zeggen, 
maar wat? Soms kom je nauwelijks 
aan jezelf toe. Als naaste kun je óók 
behoefte hebben aan ondersteu-
ning. Psychologe Vanhauwaert van 
het Netwerk Palliatieve Zorg komt 
langs met enkele tips en helpt jullie 
omgaan met deze emotionele peri-
ode.

 dinsdag 6 februari

 LDC De Parette

 14u00

€  €2 

+ €     dinsdag 30 januari

Infomoment:  
Ziekenhuis wat nu?  

Je krijgt te horen dat je voor een 
medische ingreep in het zieken-
huis zal moeten verblijven. Wat 
nu? Tijdens een rondleiding in AZ 
Groeninge krijg je een antwoord 
op al jouw vragen. We nemen ook 
een kijkje in het online platform van 
de ziekenhuizen. Deze maakt het 
mogelijk om als patiënt jouw eigen 
dossier online in te kijken.

 maandag 29 januari

 AZ Groeninge Kortrijk 
Vervoer mogelijk, vertrek: 
LDC De Parette : 13u00 
LDC De Vlinder : 13u30

 14u00

€  €2 (excl. vervoer)

+ €     maandag 22 januari

Infomoment: Huntington
Onhandig gedrag, vallen. Ongewilde 
bewegingen die zulke vormen aan-
nemen, dat het lijkt alsof iemand 
danst of gedronken heeft. Dat is het 
meest in het oog springende symp-
toom van de ziekte van Huntington. 
Maar wat houdt deze ziekte nu in? 
Graag wil de sociale dienst van de 
Huntington Liga deze zeldzame erfe-
lijke ziekte aan jou voorstellen. 

 maandag 19 februari 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €     maandag 12 februari
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Infomoment:  
Praktisch levenseinde 

Heb je al vaker nagedacht over 
welke zorg je wil krijgen als je ern-
stig ziek wordt? Wil je zeker zijn dat 
jouw wensen worden nageleefd en 
je naasten zich geen vragen hoeven 
te stellen. Dan moet je ervoor 
zorgen dat je in orde bent met ‘de 
papieren’ LEIF, Levens Einde Infor-
matie Forum, komt hierover een 
volledige uiteenzetting geven. 

 maandag 19 februari

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2 

+ €     maandag 12 februari

Infomoment: Vaccinaties
Het vaccineren van kinderen wordt 
als normaal gezien. Ook ouderen 
zijn gebaat bij vaccinaties, maar 
waarom? En welke vaccinaties zijn 
dan ‘de juiste’? Dokter Vandebue-
rie zet ze allemaal op een rijtje en 
schetst de voor- en nadelen van 
vaccinaties.

 donderdag 8 maart

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2

+ €     donderdag 1 maart

Infomoment:  
Hart- en vaatziektes

In België overlijden jaarlijks 33.000 
mensen aan hart- en vaataandoe-
ningen. De Belgische Cardiologische 
Liga ijvert voor preventie en bestrij-
ding van deze aandoeningen. We 
nodigen hen dan ook uit om infor-
matie te geven rond preventie van 
deze aandoeningen en de behande-
lingen.  

 donderdag 22 maart

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2

+ €     donderdag 15 maart

Infomoment: Nierproblemen 
Veel mensen hebben chronische 
nierproblemen zonder het zelf te 
weten. Het kan vele jaren duren 
alvorens deze zichtbaar worden. 
Daarom is het interessant te weten 
wanneer een mogelijk nierpro-
bleem aan de bron ligt van je licha-
melijke ongemakken en wanneer je 
een geneesheer moet contacteren. 

 dinsdag 27 maart  

 LDC De Parette

 14u00

€  €2

+ €     dinsdag 20 maart

Pingpong
Ping…Pong…. Iedere woensdag 
vrolijken de kletsende pingpong-
balletjes ons dienstencentrum op. 
Wie graag een (pingpong)balletje 
slaat, kan dit steeds komen doen 
op woensdag. 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 vanaf 3 januari

  LDC De Parette  

  14u00 

€   gratis                                                                       

  aan het onthaal 

Linedance
In de Parette wordt er iedere don-
derdag aan linedance gedaan. Heb 
je interesse, kom dan zeker eens 
proberen in de gratis proefles op 
donderdag 4 januari. Je schrijft je 
in voor een hele (11 januari tot 28 
juni) of halve reeks (11 januari tot 
22 maart of 5 april tot 28 juni).

  elke donderdag vanaf 4 januari

  LDC De Parette                                          

  14u30

€   €10 (1e halve reeks), €12 (2e 
halve reeks), €22 (hele reeks)    

+ €  donderdag 4 januari

Breien
Een Nederlands spreekwoord zegt: 
‘zij kan praten en breien’ (zij kan 
twee dingen tegelijk doen). Wel, in 
de Parette kunnen we daarbij ook 
nog een koffie drinken. Sinds kort 
zitten de brei(st)ers in het restau-
rant, dé ideale brei- en praatplek! 
Beginners en gevorderden zijn zeer 
welkom!

  elke maandag vanaf 8 januari                       

  LDC De Parette

  13u30

€   gratis

  aan het onthaal

Turnen
De nieuwe lessenreeks turnen start 
met een gratis proefles op maandag 
8 januari. Smaakt dat naar meer, 
dan kan je inschrijven voor een 
hele (15 januari tot 25 juni) of halve 
reeks (15 januari tot 26 maart of 16 
april tot 25 juni). Opgepast: geen les 
tijdens schoolvakanties, op 30 april 
en 21 mei.

  elke maandag vanaf 8 januari

  LDC De Parette

  10u15

€   €15 (eerste halve reeks) of 
€13,50 (tweede halve reeks), 
€28,50 (hele reeks)

+ €   maandag 8 januari

Café café ‘nieuwjaar’
Onze Café café ontmoetingsmo-
menten worden nieuw leven 
ingeblazen! Naast het gezellige 
koffiemoment wordt er telkens 
een activiteit uitgewerkt door onze 
vrijwilligers. In januari wensen 
we elkaar Nieuwjaar, en halen we 
oude gezelschapsspelen van onder 
het stof.  Wie heeft zin om mee te 
doen?

  woensdag 10 januari 

  LDC De Vlinder

  14u00-16u30

€   €2,50

+ €    woensdag 3 januari

Zumba
Onze lesgeefster Elise gaat weer van 
start met een nieuwe reeks Zumba 
Gold.  Zij neemt je mee naar zomerse 
stranden, maar helaas blijven de 
cocktails thuis, want het wordt een 
goede training op zuiderse muziek. 
Er is mogelijkheid tot het volgen van 
een hele reeks of een halve reeks. 
De gratis proefles vindt plaats op 
donderdag 11 januari. 

  elke donderdag vanaf 11 januari 
(niet in de schoolvakanties)

  LDC De Vlinder

  10u00-11u00

€   €50 voor de hele reeks (januari 
tot eind juni)

+ €    donderdag 11 januari

SPORT EN ONTSPANNING
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Kaffieboale
Een lekker warme koffie. Een 
stukje taart. Een tafel in ons res-
taurant. Meer is er niet nodig om 
in De Parette de ideale omgeving 
te scheppen om een ‘kaffieboale’ 
of ‘koffieklets’ te organiseren. We 
doen een warme oproep om af te 
komen en gezellig bij te praten en 
nieuwe mensen te leren kennen!

  vrijdag 12 januari, 23 februari 
en 16 maart

  LDC De Parette                                        

  14u30

€   €2,50

+ €    de dag zelf 

Nieuwjaarsfeest in 
Dorpshuis De Rijstpekker

We verwelkomen jullie graag om 
11.30u met een heerlijk aperitiefje! 
Vervolgens serveren we het vol-
gende feestmenu: lekker preisoepje 
met krokante spekreepjes ~ kal-
koenorloff met seizoensgroentjes 
en kroketjes ~ nieuwjaarsgebak met 
koffie. In de namiddag kunnen jullie 
de feestkilootjes er al af dansen of 
zingen op de verzoekplaatjesnamid-
dag.

  vrijdag 26 januari 

  Dorpshuis De Rijstpekker

  11u30 

€  €15

+ €    vrijdag 19 januari

Film in Budascoop ‘The 
Leisure Seeker’

Twee filmiconen, Donald Suther-
land en Helen Mirren spelen in deze 
ondeugende roadmovie een koppel 
dat na 50 jaar huwelijk nog steeds 
verliefd is. Om de bemoeienissen 
van hun kinderen en dokters te 
ontvluchten nemen ze hun antieke 
mobilhome: The Leisure Seeker 
van stal en beslissen ze om nog één 
maal de V.S. door te trekken. 

  donderdag 18 januari 

  vertrek in LDC De Parette 13u00 
vertrek in LDC De Vlinder  13u15

  14u00 start van de film

€  €9 (excl. vervoer, €1,50 voor 
het vervoer)

+ €  donderdag 11 januari 

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 februari gaat de bingo door 
op 19 februari!

  maandag 29 januari, 19 februari 
en 26 maart

  LDC De Parette

  14u00

€   €2,80

+ €    de dag zelf

Bowlen
Elke derde donderdag van de 
maand kan je in het Sportcentrum 
Deerlijk (Hoogstraat 136) bowlen. 
Je schrijft je een week op voorhand 
in aan het onthaal van één van de 
dienstencentra en zo bekomen we 
dat een enthousiaste groep mensen 
samenkomt om te bowlen. Ook 
voor beginners!

  donderdag 18 januari,  
15 februari, 15 maart

  Sportcentrum Deerlijk  
(Hoogstraat 136)

 14u00

€   €6 (incl. 2 spelletjes bowlen)                  

+ €  1 week voordien

Nieuwjaarsontbijt
De nieuwjaarsmaand januari staat 
vaak in het teken van recepties, veel 
en lekker eten, … In LDC De Vlinder 
willen we de maand graag afsluiten 
met een gezond en lekker ontbijt, in 
een aangenaam kader.  We zorgen 
voor rustige live muziek van de Pad-
di’s, en keuze uit allerlei brood en 
beleg. Zeg nu zelf: ook een leuke 
manier om Nieuwjaar te wensen?

  woensdag 31 januari

  LDC De Vlinder

  8u30-10u30

€   €10

+ €  woensdag 24 januari

Gedichtennamiddag ‘over 
Leven en Afscheid’

In 2017 stierf Diane Pouleyn, huis-
dichteres van De Parettegazette. 
Diane schreef prachtige gedichten 
en wist mensen te raken met haar 
woorden. Deze namiddag is een 
mooie kans om een aantal gedich-
ten van haar te beluisteren. Ook 
Willy Verhenne en Walt van Hemel-
huis (Harelbeeks dichter) zorgen 
voor poëzie, al dan niet van eigen 
hand. 

 dinsdag 23 januari

  LDC De Parette

  14u00

€   €1,50

+ €  dinsdag 16 januari

Rug en rompstabiliteit
Een tekort aan rompstabiliteit zorgt 
vaak voor letsels. Om dit te ver-
mijden is het belangrijk ervoor te 
zorgen dat je buik – en rugspieren  in 
goeie conditie blijven. Tijdens deze 
5 lessen leert een kinesist je op een 
correcte manier een aantal basisoe-
feningen voor buik – en rugspieren. 
De oefeningen kunnen individueel 
worden bijgestuurd, eventueel aan-
gepast aan mogelijkse klachten. 

  elke vrijdag vanaf 2 februari tot 
2 maart

  Dorpshuis De Rijstpekker

  10u30 – 11u30

€  €40 (voor de hele reeks)

+ €    vrijdag 26 januari

Matinee ‘Echt Antwerps 
Theater’ - Hotel Mama 

Gaby en Gilbert besluiten dat ze 
stoppen met werken. Ze hebben 
45 jaar een kleine buurtsupermarkt 
gerund en willen nu dingen gaan 
doen waar ze eerder nooit tijd voor 
konden maken. 

Dan staan plots hun dochter & zoon 
aan de deur.

Met Ruud De Ridder, Nicole Lau-
rent, Ann Van Mechelen, Nick Dela-
fontaine

  dinsdag 23 januari

  CC Het Spoor

  14u30

€   €10 (VVK ), €12 (ADD), €7 (-26j)

T  CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 
Harelbeke, 056 73 34 20

Café café ‘Carnaval’ 
Voor deze activiteit word je uitge-
nodigd voor  een heuse wafelen-
bak. En omdat we het graag gezellig 
maken, kijken we samen naar een 
serie uit de goede oude tijd. Wees 
erbij, de plaatsjes zijn beperkt!

  woensdag 7 februari 

  LDC De Vlinder

  14u00-16u30

€  €2,50

+ €    woensdag 7 februari

Verjaardagsfeest  
LDC De Parette

Er is er één jarig, hoera, hoera! De 
Parette wordt 19 en dat vieren we…
met jou! Het feestmenu omvat een 
glaasje cava, kaaskroketjes als voor-
gerecht, daarna varkenshaasje en 
chocoladetaart als afsluiter.

In de namiddag brengt Carmen 
Deslee een repertoire uit bekende 
en populaire songs (vooral Neder-
landstalige) waarop je kan meezin-
gen en -dansen. Aanrader!

  vrijdag 9 februari

  LDC De Parette

  11u30-17u00

€   €15 (incl. aperitief, driegangen-
menu en optreden)

+ €  vrijdag 2 februari

Wandelen
De afsluit van het wandelseizoen 
is achter de rug, maar we vliegen 
er heel graag opnieuw in. Op don-
derdag 25 januari starten we met 
een wandeling in De Gavers. De vol-
gende wandelingen staan gepland 
op donderdag 22 februari (Beve-
ren-Leie) en 22 maart (Deerlijk). 
We wandelen in een rustig tempo, 
iedereen welkom!

  donderdag 25 januari,  
22 februari, 22 maart

  LDC De Parette                                          

  13u30 (13u45 vertrek)

€   €1,50

+ €    de dag zelf
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Proeven van bewegen
Je bent nog op zoek naar een leuke sportbezigheid, maar weet niet wat kiezen? 
Je kan een zestal beweegsessies testen, telkens over 2 beurten heen. Je kan 
inschrijven voor de volledige reeks van 6 beurten, maar ook al een keuze 
maken voor 2 sporten en 2 beurten meemaken. 

  Maandag 19/2 en 26/2: 
BBB en yoga

  Maandag 5/3 en 12/3: 
zitdansen en – turnen

  Maandag 19/3 en 26/3: 
stepaerobic en fitbal

  LDC De Vlinder

  9u00-10u00

€   €6 voor 2 lessen met 
hetzelfde onderwerp, €15 voor de 6 lessen

+ €    maandag 12 februari

Aerobics 
‘Aerobics is een efficiënte fysieke 
oefening die vaak op muziek wordt 
gedaan.’ aldus Wikipedia. Of herin-
ner je de dansen in de films ‘Flash-
dance’, ‘Fame’ of ‘Footloose’, maar 
dan in haalbare vorm? Met 3 lessen 
van telkens een uur onder leiding 
van Elise Hooghe zet je de eerste 
stappen in de aerobicwereld!

  woensdag 7, 14 en 21 maart                       

  LDC De Parette

  10u00-11u00

€   €7,50 (voor 3 lessen)

+ €  dinsdag 27 februari

Vette dinsdag
Traditioneel luidt de dinsdag voor 
Aswoensdag het einde van de car-
navalsperiode in en worden er 
op veel plaatsen pannenkoeken 
gegeten. Zo ook in het Dorpshuis. 
Welkom vanaf 14 u voor een lekkere 
pannenkoek met koffie.

  dinsdag 13 februari  

  Dorpshuis De Rijstpekker

  14u00

€  €3,50 (incl. 2 pannenkoeken  
met koffie of thee)

+ €    dinsdag 6 februari

Verhalen van vroeger
Aan de hand van foto’s en voor-
werpen willen we jullie graag mee-
nemen naar de tijd van toen. Het 
thema van deze editie is ambachten 
van vroeger en de evolutie die we 
meemaakten… Wie thuis zelf nog 
voorwerpen of foto’s heeft liggen 
mag deze zeker meebrengen!

  donderdag 8 maart 

  Dorpshuis De Rijstpekker

  14u00

€  €2,50 (incl. koffie en taart, excl. 
vervoer voor 80+)

+ €    donderdag 1 maart 

Win onze Kwaremontfiets!
In onze cafetaria staat al een hele 
tijd een prachtige fiets. Deze wordt 
nu geschonken als hoofdprijs van 
onze wedstrijd, die doorgaat vanaf 
1 maart tot en met woensdag 21 
maart. Kom langs in de cafetaria 
van LDC De Vlinder en ontvang één 
deelnameformulier per persoon! 
Op maandag 19 maart staat onze 
voordracht gepland, en deze biedt 
je alvast extra kans om de fiets te 
winnen. 

 1 tot en met 21 maart

  LDC De Vlinder

  tijdens de openingsuren van de 
cafetaria

€  gratis

  onthaal LDC De Vlinder

Klassieke muziek optreden 
van de hoornklas

Uitzonderlijk ben je welkom in onze 
cafetaria tot 18u30. De hoornklas 
van de muziekacademie van Harel-
beke vergast ons namelijk op een 
uniek optreden. Onder leiding van 
docent Hannes Verstraete bren-
gen zij een aantal solowerken, en 
uiteraard spelen ze ook samen een 
muziekwerk. Kom mee genieten van 
dit uitzonderlijk optreden!

 vrijdag 2 maart 

 LDC De Vlinder

 17u00-18u30

€  gratis

 niet nodig

Matinee ‘ Het kleinste revue 
van Vlaanderen’

De Kleinste Revue Van Vlaanderen 
trekt door het land. De burleske 
danseres Parlé Texas betovert al 
onze zintuigen, de goochelaar Hië-
ronimus verzorgt gratis professio-
nele massage. 

De tekenaar Bert Lezy maakt por-
tretten van mensen uit het publiek, 
maar is tevens quizmaster. 

Er is een bingo waarbij je prijzen kan 
winnen. 

  dinsdag 13 maart januari

  CC Het Spoor

  14u30

€   €10 (VVK ), €12 (ADD), €7 (-26j)

T  CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 
Harelbeke, 056 73 34 20

Café café ‘lente’
De lente, tijd om weer uit huis te 
komen en te genieten van kleur, 
geur en geluid. Onze vrijwilligers 
bieden een initiatie zitdansen aan, 
de ideale manier om op een rug-
vriendelijke wijze samen aan sport 
te doen. Koffie en taart horen uiter-
aard ook bij dit ontmoetingsmo-
ment!

 woensdag 14 maart 

 LDC De Vlinder

  14u00-16u30

€   €2,50

+ €  woensdag 7 maart

Lenteontbijt met wandeling
Jullie zijn van harte welkom op het 
lenteontbijt van Dorpshuis De Rijst-
pekker. Na het verorberen van een 
lekker en gezond ontbijt strekken 
we nog even de benen en stappen 
we letterlijk de lente in voor een 
wandeling van ongeveer 3 kilome-
ter. 

 woensdag 21 maart 

  Dorpshuis De Rijstpekker

  8u00

€  €5

+ €    woensdag 14 maart 

Filmnamiddag ‘The Bucket 
List’

‘The Bucket List’ gaat over multi-
miljonair Edward en automonteur 
Carter die samen op een zieken-
huiskamer liggen en beiden slecht 
nieuws krijgen. Edward vindt de 
‘bucket list’ van Carter waarop 
dingen staan die hij gedaan wilde 
hebben voor hij sterft. Samen gaan 
ze op pad om nog zoveel mogelijk 
wensen waar te maken. 

  vrijdag 9 maart

 LDC De Parette

  14u00

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

+ €  vrijdag 2 maart

Mantelzorgnavond
Zorg je ook voor iemand uit je 
omgeving? Heb je iemand die voor 
jou zorgt? 

Dan zijn jullie van harte welkom 
op de startavond van de Harel-
beekse mantelzorgwerkgroep. Laat 
je verrassen door de vele Franse 
chansons en neem de tijd om met 
lotgenoten in gesprek te gaan. Onze 
referentiepersoon dementie staat 
deze avond ook ter beschikking 
voor al jouw vragen. 

  Maandag 5 maart                     

  LDC De Vlinder

  19u00 (ontvangst met een 
glaasje en een hapje)

€   gratis

 vrijdag 16 februari
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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. Toch weer een hele 
aanpassing.  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.  

  maandag 8, 15 en 22 januari 

  LDC De Vlinder

  9u00-12u00

€  €30 

+ €    woensdag 3 januari

Lessenreeks ‘Android 
smartphone’

We bieden jou een basiscursus voor 
smartphones aan. We starten met 
de werking van het aanraakscherm, 
het beginscherm en de instellingen. 
Op de basisfuncties van de Android 
smartphone wordt verder ingegaan 
alsook het installeren van apps. 

  dinsdag 9, 16, 23, 30 januari en 
6 februari

  LDC De Vlinder

  9u00-12u00

€   €35

+ €  donderdag 4 januari

Franse les
Om je Frans op peil te houden, of 
net bij te schaven, ben je steeds 
welkom in onze praatgroepen 
Frans. Deze worden met veel exper-
tise begeleid door (oud-leerkracht) 
Marcel Callewier. Er is een groep 
voor beginners (9u) en een groep 
voor gevorderden (10u15). De 
eerste halve reeks loopt tot aan de 
paasvakantie.

  elke vrijdag vanaf 12 januari

  LDC De Parette

  9u00 (beginners), 10u15 (gevor-
derden)

€  €27,50 (1e halve reeks), €25 
(2e halve reeks),  €52,50 (hele 
reeks)

+ €  vrijdag 12 januari

Gebruikersgroep Android 
tablet

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

  vrijdag 12 januari, 23 februari, 
16 maart

  LDC De Parette

  9u30-11u30

€  gratis

  1 week voordien

Workshop ‘sjaal(tje)s 
knopen’

Je krijgt wat uitleg over de vormen 
van een sjaal, de textuur, de bedruk-
king en de kleur.

Aansluitend wordt bij iedereen de 
halslengte bepaald en leer je een 
vijftiental soorten knopen aan, en 
kan je dit ook inoefenen.  Dit is 
een heuse doe-namiddag, die toch 
anderhalf uur duurt.  Er kunnen 
ook knopen in dassen aangeleerd 
worden.  Breng zeker mee: een 
langwerpige sjaal en eventueel een 
vierkante of driehoekige.

  maandag 15 januari 

  LDC De Vlinder

  14u00

€  €5

+ €  maandag 8 januari

Creaworkshop ‘rozenhart 
schilderij’

In deze workshop maken we een 
rozenhart schilderij. We maken 
rozen uit papier en bevestigen die 
op een canvasdoek. 

 dinsdag 16 januari

  Dorpshuis De Rijstpekker

  8u30 – 11u30

€   €4 (breng zelf schaar en een 
potlood mee)

+ €  dinsdag 9 januari

Fietsclub LDC De Parette ‘Den toer van Harelbeke’
2018 is een speciaal jaar aangezien onze fietsclub dan al 15 jaar bestaat! We 
gaan telkens de eerste en derde woensdag op tocht. Na een pauze in de win-
termaanden vliegen we er weer in op woensdag 4 april. We starten naar goede 
gewoonte met ‘den toer van Harelbeke’. Deze keer doen we een specialleke, 
voor onze 15de verjaardag gaan we langs de drie LDC’s en trakteren we onze 
gasten met een hapje en een drankje. Verken jij graag eens je eigen streek met 
de fiets, aarzel dan niet en kom kennis maken met onze fietsclub op 4 april.

  woensdag 4 april

  LDC De Parette

  13u45 (14u vertrek) – tegen 14u30 LDC De Rijstpekker

€   €1

+ €  de dag zelf

De Gavers: zo dichtbij en 
toch onbekend

Hoe vaak nemen we niet de wagen 
om de natuur op te zoeken? Ter-
wijl we gewoon de straat kunnen 
oversteken vanuit LDC De Vlinder, 
en terechtkomen in een oase van 
groen en rust… We gaan op stap 
met een natuurgids, die je naar 
aanleiding van de lente meeneemt 
op een wandeling van ongeveer 4 
kilometer.

  maandag 26 maart 

  Parking Eikenstraat  
(Koutermolen)

  13u45

€  €2,50

+ €  maandag 19 maart
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VORMINGVORMING

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 17 januari, 21 febru-
ari en 21 maart

  LDC De Vlinder

  9u00

€  gratis

 1 week voordien

Online fotoboek maken
Je leert hoe je met een online 
programma je digitale foto’s kan 
omvormen tot een mooi fotoboek. 
Hoe je het fotoboek opstelt, afwerkt 
en bestelt: dat komt allemaal aan 
bod tijdens deze sessies. Er is plaats 
voor 6 personen, waarvan 2 perso-
nen een eigen laptop meenemen. 
Breng gerust ook jullie usb-stick 
mee met enkele leuke foto’s erop.

  maandag 22 januari, 29 januari 
en  5 februari

  LDC De Parette

  13u30-16u00

€  €15 

+ €  maandag 15 januari

Internet voor beginners
We hernemen graag een volzette 
activiteit.  Onze lesgeefster Chris-
tine leert je met zeer veel begrip 
en op een duidelijke manier hoe 
een mail te versturen, te surfen op 
het net, … De lessenreeks bevat 6 
lessen, waar wordt ingespeeld op 
de specifieke vragen van de deel-
nemers.

  elke maandag vanaf 29 januari 
tot en met 5 maart

  LDC De Vlinder

  9u00

€  €25

+ €  maandag 22 januari

Reeks: Koken voor starters
Heb je altijd al willen koken, maar 
weet je niet waar beginnen? Of sta 
je er alleen voor, en wil je wel eens 
iets anders klaarmaken? Onze vrij-
willigers tonen jou de basis van het 
koken, met aandacht voor lekkere 
smaken en het budget. We bieden 
deze reeks aan voor beginnende 
koks. Dit breng je best mee: schil-
mesje of dunschiller, snijplankje, 
potjes voor overschotjes, een 
balpen.

  maandag 19 februari, 19 maart 
en 16 april & donderdag 8 
maart en 5 april 

  LDC De Vlinder

  14u00-16u30

€  €25

+ €  maandag 5 februari

Creaworkshop ‘papieren 
zakdoekenhouder met 
stramien versieren’

Plastic stramien wordt gebruikt om 
te borduren. Omdat het op maat 
geknipt kan worden, kun je er niet 
alleen platte borduurwerken mee 
maken, maar ook doosjes, mandjes 
en andere figuren. In 2 workshops 
versieren we een papieren zakdoe-
kenhouder met stramien.

 dinsdag 20 februari 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €5

+ €  dinsdag 13 februari

 

Online fiets- en 
wandeltochten uitstippelen 
met de computer (voor GPS)

Een fiets- of wandeltocht moet 
gepland worden en de computer 
is hierbij een handig hulpmiddel. 
We bekijken eerst waar en hoe we 
tochten kunnen downloaden van 
het internet. Het zelf uitstippelen 
is echter veel uitdagender!  Samen 
gaan we die uitdaging aan en stip-
pelen we op verschillende manieren 
routes uit die we dan kunnen over-
zetten op een draagbare gps-toe-
stel.    

  dinsdag 20 en 27 februari 

  LDC De Parette

  9u00-11u30

€  €17,50 (laptop wordt voorzien)

+ €  dinsdag 13 februari

Workshop ‘je smartphone  
als gps’

Je smartphone lijkt het aangewe-
zen apparaat om mee te navige-
ren: je hebt hem altijd bij je, er zit 
een gps-ontvanger in en hij kan je 
met een app naar je bestemming 
brengen.  Ook offline toepassingen 
zijn mogelijk, handig als je geen 
abonnement hebt of een kleine 
databundel.  We eindigen met een 
‘wandeltest’ in de omgeving.

  maandag 5 februari

  LDC De Vlinder

  14u00-17u00

€  €6

+ €  maandag 29 januari

Valentijnsactiviteit 
‘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.

 dinsdag 13 februari

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 6 februari 

Creaworkshop 
‘bloemschikken’

Onze lesgeefster Jeanique zet je aan 
de slag met een stuk voor Valen-
tijn.  Breng volgende materialen 
zelf mee: vod, schaar, snoeischaar, 
lijmpistool en tangetje.  De gezellige 
babbels en lachsalvo’s zijn inbegre-
pen in de prijs.

 maandag 29 januari 

 LDC De Vlinder

 14u00-16u30

€   €25 (materialen inbegrepen)

+ €  maandag 22 januari

 

Creaworkshop ‘book art’
Maak van je oude boeken een 
kunstwerk.  Onze vrijwilligers 
tonen je hoe je best een boek ver-
knipt en versnijdt, zodat je er een 
beeldhouwwerkje voor in de plaats 
krijgt.  Je brengt best volgend mate-
riaal zelf mee: potlood, lat, schaar 
en cuttermes.  Een oud boek met 
gelijmde kaft meebrengen is wense-
lijk, maar we kunnen je uit de nood 
helpen dankzij de bibliotheek van 
Harelbeke.

 maandag 5 maart 

 LDC De Vlinder

 14u00-16u30

€  €2 

+ €  maandag 26 februari

Huishouden voor beginners      
Ben je niet vertrouwd met huis-
houdelijke taken maar wil je dit wel 
leren? Mia en Martine, 2 ervaren 
poetsdames, kennen de kneepjes 
van het vak. Zij leren je strijken en 
de basisbeginselen van een aantal 
andere huishoudelijke taken (vb stof 
afnemen, dweilen, raam wassen…) 

  vrijdag 9 maart 

  LDC De Parette

  9u00

€  €1,50

+ €  vrijdag 2 maart

Reisverhaal Azië
Andy woonde een jaar in Xi’An, 
de stad van het Terracottaleger in 
China. Daarnaast trok hij een jaar 
met de rugzak door Azië. Hij vertelt 
wat er te zien is: prachtige natuur, 
schitterende architectuur en boei-
ende cultuur. Ook brengt hij beel-
den uit het dagelijkse leven, zowel 
van de lokale bevolking als de rug-
zaktoerist.

  dinsdag 13 maart

  LDC De Parette

  14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 6 maart
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QU
IZQUIZ : KEN UW STAD–KAPELLEKES

In onze stad bestaat er een fietsroute “Kapellekes in Harel-
beke”. Zij bestaat uit een noordelijke en een zuidelijke lus 
en leidt ons langs 36 kapellen. Van elk gebouwtje wordt een 
korte historische schets gegeven. Hoever reikt uw kennis 
ter zake?

Labrus kapel (Koning Leopold III-laan): Werd gebouwd ter 
vervanging van een kapel die in  1881 opgericht werd door 
Pierre Delombaerde; dit als dank omdat hij tijdens een 
noodweer en in beschonken toestand  een ongeval had, en 
als bij wonder gered werd. Wat overkwam hem?

L    hij kwam bij een val onder zijn paard 
terecht

A  hij reed met zijn fiets in de gracht die vol water 
stond

Kapel de Mol (Gulden Sporenstraat, toegang naar Dennen-
hof): De kapel, gebouwd in 1958 vervangt de oorspronkelijke 
17de eeuwse kapel.  Waarvan komt de naam “de Mol”?

R   genoemd naar de naam van de herberg “In de 
Mol” die recht tegenover de oorspronkelijke 
kapel stond

K    zo genoemd omdat men er ging dienen tegen 
“de mol” (streektaal voor “bof”, een ontsteking 
van de oorspeekselklieren)

Kapel OLV van Fatima (Meersstraat): In 1956 gebouwd door 
de familie Desmet. Wat was de reden van de bouw?

N   eerbetoon aan OLV van Fatima naar aanleiding 
van de 40ste verjaardag van de verschijning

I   als dank voor de genezing van kanker van een 
familielid

Kapel Ter Coutere (Ter Coutere): Gebouwd in 1892 door Adolf 
De Brabandere ter ere van de heilige Godelieve. Wat was 
zijn bedoeling?

P   dank betuigen voor de genezing van een oog-
kwaal

B   herinnering aan een indrukwekkend bezoek aan 
de abdij Ten Putte te Gistel

Kapel OLV van Lourdes (Eerste Aardstraat – hoeve Ter 
Triest): Gebouwd in 1958 door Baron Leon Bekaert. Waarom 
bouwde de baron deze kapel?

T   gewoon uit devotie voor OLV van Lourdes
G   naar aanleiding van het Lourdes jubeljaar (ver-

schijning Lourdes was in 1858)

Holvoets kapel (Blauwhuisstraat): Gebouwd in 1856 als 
gelofte voor de genezing  van landbouwer Ferdinand 
Holvoet. Waarvoor komen de bedevaarders naar deze kapel 
dienen?

O   voor de genezing van kanker
E   voor de genezing van hartziekten

Kapel H. Antonius van Padua (Abtsulstraat, kruispunt 
Lindestuk): Opgericht door landbouwer Declercq. Wat was 
de reden?

M   uit dankbaarheid voor het bekomen van een 
grote hoeve

D   als dank voor de genezing na een zwaar arbeids-
ongeval 

Bron: Folder fietsroute “Kapellekes in Harelbeke” (dienst 
toerisme). Kijk evenwel ook eens op internet naar het 

erfgoed in Harelbeke. 

Naam :

Oplossing quiz

TRAIN JE BREIN

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

De oplossing breng je binnen in of mail je naar één van 
de LDC’s tegen vrijdag 9 maart 2018. De mailadressen 
vind je op de achterzijde van de Parettegazette.

Oplossing Quiz-Ken uw stad-Muziekmaatschappij:

TAMBOER

Proficiat aan Rika Vandenberghe, die 2 drankbonnet-
jes mag ophalen aan het onthaal van een LDC naar 
keuze!

VORMING

Voordracht ‘De geschiedenis 
van de E3 prijs Harelbeke’

Over de E3-prijs is er veel te ver-
tellen, het kan ook niet anders met 
een geschiedenis van 61 jaar. Op de 
erelijst staan vele grote namen en 
de koers lokt dan ook elk jaar veel 
toeschouwers. Zelfs op een vrij-
dag blijft dit een wielerhoogdag! 
Vooraleer de renners op vrijdag 23 
maart over de streep komen neemt 
Luc Debels, je terug mee naar de 
geschiedenis van de E3-prijs.

 maandag 19 maart

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 12 maart

Creaworkshop ‘papieren 
zakdoekenhouder met 
stramien versieren’

Plastic stramien wordt gebruikt om 
te borduren. Omdat het op maat 
geknipt kan worden, kun je er niet 
alleen platte borduurwerken mee 
maken, maar ook doosjes, mand-
jes en andere figuren. We bouwen 
verder op de workshop van 20 
februari en versieren een papieren 
zakdoekenhouder met stramien.

  dinsdag 20 maart 

  Dorpshuis De Rijstpekker

  8u30 – 11u30

€  €5

+ €  dinsdag 13 februari

Klassieke muziek ‘lente’
De lente, een nieuw geluid… Kwet-
terende vogels, knisperende blaad-
jes, het eerste bijengezoem.  Docent 
luisterpraktijk Hannes Verstraete 
(muziekacademie Harelbeke) neemt 
ons mee in de wondere wereld van 
de klassieke muziek aan de hand 
van verschillende luistervoorbeel-
den. Ben jij ook benieuwd, gepas-
sioneerd door muziek of gewoon 
nieuwsgierig om te horen hoe de 
lente klinkt in de muziek? Kom dan 
zeker langs!

  woensdag 21 maart 

  LDC De Vlinder

  9u30-11u30

€  €2 

+ €  woensdag 14 maart
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel n°59

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°59

1

1

1

6

8

13

16

2

2

2

3

1 2 3

8 9

3

9

11

14

3

4

4

5

D

W D

5

10

4

6

8 1114 10

10

125

16

9

6

7

7

7

12

17

5

8

8

15

HORIZONTAAL

1 Appellation contrôlée

4 Kinderziekte

6 Roem

7 Universiteit  
van Amsterdam

8 Opstand

11 Weegschaal

13 Megaherz

14 Zo gunstig mogelijk

16 Bijbelse figuur

17 Maanstand

VERTICAAL

1 Advocaat- generaal

2 Papierklem

3 Zetel van een vorst

4 Geregelde rangorde

5 Charmante vlotheid  
in de omgang

8 Vijandschap

9 Onenigheid

10 Houtsoort

12 Enthousiasme

15 Lumen

De oplossing breng je binnen in of 
mail je naar één van de LDC’s tegen 
vrijdag 9 maart 2018. De mailadres-
sen vind je op de achterzijde van De 
Parettegazette. 

Oplossing nr. 58 Zweeds raadsel:  
 HET BESTE PAARD VAN STAL 

Proficiat Declerq Marie-Paule, 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 & Labeeuw Mario 

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

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

20e JAARGANG  -  NR 110

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. 
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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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DE PARETTEGAZETTE

w w w . z o r g b e d r i j f h a r e l b e k e . b e

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 

onthaal@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 

onthaal.devlinder@zbharelbeke.be

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

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

HARELBEKE


