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WELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VOORWOORD

Beste lezer,

De zomer staat voor de deur en hopelijk kunnen 
wij de zon rijkelijk verwelkomen. Als je nu thuis 
bent of op reis, bij mooi weer hoort een passende 
activiteit. Want zeg nu zelf wat past beter bij een 
stralende dag dan een mooie wandeling of een 
gezellige fietstocht? 

De lokale dienstencentra organiseren elke maand 
meerdere momenten waarbij je volop kan ge- 
nieten van de buitenlucht. Ontdek in de rubriek 
sport en ontspanning, jouw ideale buitenactiviteit.  

Voor degene die tijdens de vakantie andere oorden opzoeken, maar graag op de hoogte willen blijven van het reilen en 
zeilen van de lokale dienstencentra, kunnen zich inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. 

nieuwsbrief.ldc@ocmwharelbeke.be 

Tot binnenkort en veel leesgenot! 

Dagmar, Céline, Ine en Mieke
Centrumleiders DH De Rijstpekker, LDC De Parette, LDC De Vlinder
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DE LOKALE DIENSTENCENTRA TREKKEN  
EROP UIT! 
De lokale dienstencentra trekken er graag op uit. Graag 
stellen de vrijwilligers van onze buitenactiviteiten hun 
sport of ontspanning voor. 

We starten met Fietsclub De Parette. Hier geef ik graag 
het woord aan Willy Verhenne, één van de wegkapiteins, 
die wat tekst en uitleg geeft omtrent de opstart en be- 
levenissen van de Fietsclub. 

De eerste fietstocht dateert al van 22 mei 2002 naar 
Dadizele. Vanaf 2004 is een fietskalender opgemaakt 
waarbij er van april tot oktober tweemaal per maand 
wordt gefietst. Per seizoen staat een  fietsdagtocht op 
het programma dat vanaf 2007 een verrassingstocht is 
geworden voor de deelnemers. In die 14 jaren hebben 
wij al veel mooie plekjes en terrasjes mogen ontdekken. 

Om het mooi te zeggen een bewegende mens is een 
mens op zijn best. De sociale contacten tijdens het fietsen 
en op de stopplaatsen zijn belangrijk. Alle personen die 
graag fietsen en in groep willen meerijden zijn welkom. 
Ervaren wegkapiteins zorgen voor de veiligheid ge- 
durende de ritten.

In die 14 jaar zijn er heel wat leuke anekdotes om te 
vertellen. Eén daarvan dateert van de dagtocht van 20 
juli 2011 die stond in het kader van 150 jaar Kanaal Bos-
suit-Kortrijk. De bestemming was de ‘Moulin Rouge’ of 
Tombeelmolen in Outrijve. Er was een picknick onder 
zomertenten voorzien maar een zomers onweer deed 
ons schuilen in de molen. We kregen een rondleiding en 
de dag werd afgesloten met koffie en heerlijke pannen-
koeken van ter plaatse gemalen graan.

Ook LDC De Vlinder zit niet stil. Want er is sinds kort ook 
daar een fietsclub opgestart. Wees dus welkom om eens 
al fietsend nieuwe plekken te leren kennen bij LDC De 
Parette en LDC De Vlinder!

Voor de wandelclub De Parette, stel ik je graag voor aan 
René Meerschman, één van de verantwoordelijke vrij-
willigers. 

De wandelclub bestaat ongeveer 13 jaar. In al die jaren 
hebben wij al veel mooie plekjes mogen bezoeken. In mei 
was het bijvoorbeeld een zeer mooie toer in Heestert, 
van het ene kerkwegje naar het andere, amper auto’s 
gezien. Elke streek heeft zijn charmes. 

Wandelen is de ideale activiteit omdat alle spieren 
gebruikt worden. De lezers moeten zeker eens mee- 
komen om de mooie plaatsen, die niet ver van huis zijn, 
te zien en om onder de mensen te zijn, met een gezellige 
stop en een drankje. We zijn een echte vriendenclub en 
de daguitstap is de kers op de taart. Samen met de trein 
reizen zorgt sowieso voor een gezellige babbel. Vorig  jaar 
bijvoorbeeld was op de daguitstap de trein een halfuur 
te laat en onderweg zaten er koeien op het spoor. Het 
was een ludieke treinrit. Tussen de wandelaars zitten er 
ook altijd een aantal speelse karakters die graag eens op 
de schommel of de wip kruipen. Het is een groep waar 
je op kan rekenen. 

We weten dus al waar we onze benen kunnen strekken 
en nieuwe plaatsen kunnen verkennen! 

LDC De Vlinder treedt hier ook in de voetsporen van LDC 
De Parette en is gestart met een wandelclub. Tijdens deze 
wandelingen zijn het vooral de pareltjes van eigen streek 
die bezocht worden met onder andere de buurthuisjes. 
Wij nodigen je uit om in eigen stad de verborgen hoekjes 
te ontdekken. 

Er is in LDC De Vlinder vanaf juni ook de mogelijkheid om 
gratis een initiatie nordic walking te volgen.  Heb je wat 
last van je knieën of je rug? Dan is het ‘stappen met stok-
ken’ een ideaal alternatief voor de gewone wandeling. 

Als laatste hebben we de petanqueclub waarvan Guido 
Verhulst de huidige voorzitter is. Guido stelt graag de club 
aan je voor. 

IN DE KIJKER

4



IN DE KIJKER

LDC DE PARETTE
PETANQUE

 elke maandag & donderdag

 LDC De Parette

 13u45

€  gratis

 via wachtlijst

FIETSEN 

 elke 1e en 3de woensdag van april - oktober

 LDC De Parette

 13u45

€  €1  

 de dag waarop de activiteit doorgaat 

WANDELEN

 elke 4e donderdag van januari - november

 LDC De Parette

 13u30

€  €1,50

 de dag waarop de activiteit doorgaat 

LDC DE VLINDER
PETANQUE

 elke dinsdag & vrijdag

 LDC De Vlinder

 13u45

€  gratis

 is mogelijk

FIETSEN 

 zie rubriek Sport en Ontspanning

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1  

 de dag waarop de activiteit doorgaat 

WANDELEN

 woensdag 19 juli, 16 augustus en 13 september 

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1,50

 de dag waarop de activiteit doorgaat 

NORDIC WALKING

 woensdag en elke vrijdag van 23 juni, behalve 
tijdens Kortrijk Congé 

 LDC De Vlinder

 13u45

€  gratis

 een week op voorhand 

Bij de opstart van de petanqueclub keren we toch even 
terug in de tijd. Anno 2001 een kleine 2 jaar na de  
opening van LDC De Parette was de petanqueclub gebo-
ren. In augustus van dat jaar werd er al een eerste kam-
pioenschap gespeeld. Van één veld kwamen er al snel 
4 pleinen. In petanque kan je geluk hebben, maar het 
ligt aan je eigen handigheid of je kan winnen. Dat is het 
ple-zier van het spel. Ook het sociaal contact is heel ple-
zant. De koffiepauze die daarbij genomen wordt, draagt 
daar ook toe bij. De club is echt een vriendenkring, geen 
competitie dus. Het plezier van het spel staat voorop. Een 
leuke anekdote waar we trots op zijn, is het winnen van 
de Kets Beker. Een jaarlijkse competitie gespeeld met alle 
clubs van Harelbeke. Vorig jaar stond petanqueclub De 
Parette zowel op de eerste als tweede plaats. Een mooie 
verdienste!  

Wegens het grote succes zijn er geen plaatsen meer 
beschikbaar bij LDC De Parette en is een wachtlijst opge-
start. Dankzij de medewerking van onze enthousiaste  
vrijwilligers is er ook in LDC De Vlinder een petanqueclub 
opgestart, waar er wel nog enkele plaatsen vrij zijn.

Jacinta Ameloot

DE PARETTEGAZETTE JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017   I    5



GEZONDE TUSSENDOORTJES
Wat mag dat zijn?

• Graanproducten: een bruine boterham met beleg en 
groenten kan ook prima dienst doen als een gezond 
tussendoortje. Idem dito voor een portie ongesui- 
kerde ontbijtgranen, een rijstwafel of een volkoren 
cracker. En andere koeken? Zij behoren tot de rest-
groep. 

• Fruit, de absolute nummer 1: wissel af in soort en 
kleur. Dat zorgt automatisch voor variatie in uw eetpa-
troon. Vers seizoensfruit krijgt de voorkeur. De vorm 
kies je zelf: een stuk fruit, een fruitsla, een fruitbro-
chette of eens een smoothie. Kant-en-klare fruit-
bereidingen kunnen de dagelijkse fruitconsumptie 
aanvullen maar niet volledig vervangen. Ze bevatten 
doorgaans minder vezels dan vers fruit, stillen minder 
de honger, zijn duurder en kunnen toegevoegde 
suiker bevatten. Gedroogd fruit is rijk aan vezels maar 
ook aan calorieën. Neem daarom niet meer dan een 
handvol gedroogd fruit per dag. Hetzelfde geldt voor 
noten.

• Groenten: rauwe groenten zijn even lekker en handig 
als fruit, bijvoorbeeld kerstomaatjes, radijzen, een 
wortel of wortelreepjes, komkommerschijfjes, papri-
kasnippers, enz. Groenten verwerkt in zelfbereide 
soepen of sappen bieden ook variatie.

• Melkproducten of calciumverrijkte sojaproducten: 
Ideaal bij het ontbijt of als dessert maar ook als ver-
frissend tussendoortje. Een extra gelegenheid om wat 
extra calcium binnen te krijgen. Magere of halfvolle 
melkproducten zonder toegevoegde suiker krijgen 
de voorkeur. Melk en melkproducten bieden veel 
variatie. Bijvoorbeeld, een potje yoghurt, pudding of 
rijstpap, een schaaltje plattekaas, een smoothie of 
milkshake.

• Dranken: Drink niet alleen bij de maaltijden maar ook 
regelmatig tussendoor. Geef de voorkeur aan water 
of ongesuikerde thee. 

En hoeveel mag dat zijn?

Een gezond tussendoortje bevat tussen 100 en 150 kcal. 
Tussendoortjes mogen in totaal 300 tot 375 kcal bevat-
ten, dat is maximaal 15% van de gemiddelde aanbevolen 
energiebehoefte per dag. 

Tussendoortjes zijn geen must maar wel handig om ont-
brekende puzzelstukken in een gezonde dagvoeding aan 
te vullen. Zorg ervoor dat er altijd een duidelijk onder-
scheid is tussen een maaltijd en een tussendoortje. 
Drie hoofdmaaltijden en twee tot maximaal drie tus-
sendoortjes mogen niet verzanden in zes of meer maal- 
tijden. Tenzij er hiervoor duidelijk afgesproken medische 
redenen zijn.

Ik heb genoeg aan drie hoofdmaaltijden  
per dag

Geen probleem. Maar let er wel op dat jouw hoofdmaal-
tijden alle nodige voedingsstoffen bevat om gezond en 
energiek te blijven. Let zeker op dat je voldoende fruit, 
groenten en melkproducten inneemt. 

Bron: www.vnz.be

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
Maandag 3 juli & maandag 4 september 
14u-15u

LDC DE PARETTE
Maandag 31 juli, 28 augustus & 25 september 
14u30-16u30

DH DE RIJSTPEKKER
woensdag 19 juli, 16 augustus &  
donderdag 14 september 
13u-14u
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Vind je het moeilijk om voldoende te bewegen? Zit je 
dagelijks uren aan een bureau gekluisterd? Kriebelt het 
om meer te bewegen maar weet je niet meteen hoe 
eraan te beginnen? Benieuwd hoe je actiever kan worden 
zonder daarom lid te moeten worden van een sportclub 
of als een bezetene te gaan joggen? Kan je een duwtje in 
de rug wel gebruiken?

Goed nieuws! Stad Harelbeke heeft sinds kort twee 
beweegcoaches in dienst, die jou op weg helpen naar 
een actiever leven. Samen met de coach maak je een 
plan op om meer te bewegen. In jouw tempo en zonder 
veel moeite. 

Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid betaal je 
slechts €5 per kwartier. Recht op een verhoogde tege-
moetkoming? Dan bedraagt het tarief slechts €1 per 
kwartier. 

Wens je beroep te doen op een beweegcoach? Vanaf 
september 2017 kan dit! Vraag een verwijsbrief aan je 
huisarts en maak vervolgens een afspraak met Tiemen 
Esprit (0497 34.10.53) of Lieze Mertens (0498 75.58.67) 
en kom langs binnen de voorziene uren.

 Meer info op www.bewegenopverwijzing.be

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

LDC DE VLINDER
 Maandag 12u30-13u30 en 17u30-18u30

 0497 34 10 53 (Tiemen) of 0498 75 58 67 (Lieze)

STADHUIS HARELBEKE
 Donderdag 17u-19u

 0497 34 10 53 (Tiemen) of 0498 75 58 67 (Lieze)

DH DE RIJSTPEKKER
 Vrijdag 15u-17u

 0497 34 10 53 (Tiemen) of 0498 75 58 67 (Lieze)

DE PARETTEGAZETTE JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017   I    7



VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Momenteel zijn er 316 vrijwilligers. Een grote groep 
mensen. Jullie zetten je enthousiast en vol warmte in om 
de werking van het OCMW mooier te maken. 

Toch zijn er nog steeds heel wat openstaande vrijwilli-
gersvacatures:

DVC De Vlinder
· Rolwagens duwen op wandeling

LDC De Parette
·  Barvrijwilliger

·  Fietsclub: wegkapitein

LDC De Vlinder
·  Petanque: onderhoud pleinen, ondersteuning in de 

petanqueclub (dinsdag & vrijdag)

·  Soepbedeler (maandag—woensdag—vrijdag)

·  Fietsclub en wandelclub

·  Dansleraar: trouwfeestdansen (geen koppeldans)

·  Barvrijwilliger (weekend)

·  Logistiek medewerker bij infomomenten (helpen bij 
taart uitdelen, mensen verwelkomen, bereiden van 
gezonde snacks,…)

·  Fotograaf

·  Leesclub

WZC De Ceder a/d Leie
·  Individuele verwenning (handmassage, voetmassage 

(voetbadjes), manicure, gezichtsmassage)

·  Wandelen met individuele bewoners (met de rolwa-
gen) 

MMC
·  Chauffeur eigen wagen/minibus

·  Dispatching van de ritten (vrijdag)

Buurtwerking Zandberg
·  Taarten bakken (donderdagvoormiddag)

Sociale Dienst
·  Asielbuddy’s

Ken je iemand die mogelijks geïnteresseerd zou zijn in 
één van deze vacatures? Spreek deze persoon zeker aan! 
Jouw ervaringen als vrijwilliger maken misschien het ver-
schil!

Wil je graag meer informatie over één van de vacatu-
res? Neem contact op met Sandra. Bel hiervoor naar  
056 735 190 of mail naar vrijwilligerswerk@ocmwharel-
beke.be.

Sandra Snick

VRIJWILLIGERSHOEKJE

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

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u30

 056 73 51 90 

 vrijwilligerswerk@ocmwharelbeke.be 
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HULSTE (BE)ZORG(D)T ‘KAFFIEPLEZIER IP’T 
PLANKIER’
Onze “koffiebakfiets campagne” van september en okto-
ber 2016 was een schot in de roos! Vier dinsdagen op rij 
mochten we telkens een 20- tot 40-tal buurtbewoners 
verwelkomen aan onze koffiebakfiets.

Daarom trekken we, in de zomer van 2017, opnieuw de 
straat op in Hulste met onze koffiebakfiets. Wij proberen 
om zo veel mogelijk buurtbewoners naar buiten te krij-
gen, ip’t plankier, rond onze koffietafel en bakfiets.

Hiermee willen wij buren bij elkaar brengen, het dienst- 
verlenings- en activiteitenaanbod van het Dorpshuis de 
Rijstpekker kenbaar maken, informatie aanbieden en de 
onderlinge burenhulp stimuleren.

Je kan ons vinden, telkens van 14u tot 16u30:

·  Op dinsdag 4 juli : in de Guido Gezellestraat

·  Op dinsdag 18 juli : aan Holvoets kapel

·  Op dinsdag 1 augustus :  voor de kerk 

·  Op dinsdag 8 augustus : in de Muizelstraat

·  Op dinsdag 22 augustus : in de Kuurnsestraat

·  Op dinsdag 12 september : in de Oostrozebeeksestraat

·  Op dinsdag 19 september : in de Kwademeerslaan 

Alle buurtbewoners krijgen steeds een week voordien 
een uitnodiging. Iedereen is dus welkom voor een tas 
warme koffie met koekje of een geurige thee.

BUURTWERKING

“BETER EEN GOEDE BUUR DAN  
EEN VERRE VRIEND”!
U wilt zich inzetten voor uw buurt(bewoners) of u wenst 
beroep te doen op een zorgzame buur?

Wij willen met onze acties ook de (informele) burenhulp 
een duwtje in de rug geven. Waarbij wij de “ouderwetse” 
hulp van buren aan buren willen stimuleren en waar 
nodig helpen organiseren.

Bak je graag een taart? Kook je graag een potje extra voor 
een hulpbehoevende buurtbewoner? Kan je waar nodig 
met plezier vervoer aanbieden? Breng je graag een be- 
zoekje aan een “eenzame” buur? De rolluiken optrekken? 
De vuilzakken buiten zetten? Het gras afrijden? 

Wij trachten vraag en aanbod bij elkaar te brengen aan 
de hand van een terug te bezorgen postkaart. Daarop 
kan je je wensen en of talenten noteren. Op deze manier 
trachten wij vraag en talent van buurtbewoners samen 
te brengen.  

Deze postkaarten zullen uitgedeeld worden tijdens kaf-
fieplezier ip’t plankier! 

Voor meer info of contact: 

Dorpshuis De Rijstpekker - Pedro Meerschman:  
056 735 270 of Pedro.Meerschman@ocmwharelbeke.be

Pedro Meerschman 

-NIEU
W-
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AAN HUIS BIJ…
Met het driekoppig interviewteam waren wij donderdag 
11 mei, bij schitterend mooi weer, op bezoek ten huize 
van Jan De Saedeleer. Zoals gewoonlijk wilden wij de pen 
en het notitieboekje bij de hand houden, maar wij moch-
ten onze schrijfwapens nog even laten rusten. Jan had 
immers een eigen soort inleiding voorzien.

Hij nodigde ons uit om vooraf even een wandeling te 
maken in zijn tuin. Een tuin? Het was meer een proef-
veld vol verrassende bio-experimenten. Jan nam rustig 
de tijd om ons er op te wijzen hoe hij met de groei- 
krachten omgaat. Bv. aan de bessenstruiken geeft hij een 
opwaartse impuls door ze rond een stevige stok omhoog 
te laten kronkelen of om een vijver aan te leggen in zand-
grond wordt de bodem meestal waterdicht gemaakt met 
een zeil of met een betonbekleding. Jan doet het anders. 
Met aangestampte klei schenkt hij aan het water een 
natuurgetrouwe bedding. 

Elke ingreep met bemestingsproducten of verdelgings- 
middelen vindt hij uit den boze. De natuurlijke kring-
loop van leven en dood weet hij van uit zijn natuurken-
nis liefdevol te veredelen. Daarvan getuigen de reuk en 
de smaak van een aantal bladeren en vruchten die ons 
werden aangeboden. Eigenlijk waren wij overdonderd 
en wij gaven gaarne toe dat wij nog nooit voordien in 
zo een korte tijd met zoveel natuurkennis waren gecon-
fronteerd geweest. Eigenlijk wilden wij zeggen dat wij 
een inwijding hadden gekregen in de wijsheid van het 
“ongewoon gewone”.

Daarna was het aan vrouw Hilde Cottyn om ons met 
koffie te verrassen aan een houten tafel midden in het 
groen. Ook het interview dat volgde had veel mee van 
een inwijding. De boeiende levenslijn startte in Neerpede 
nabij Anderlecht in het jaar 1944. Vader Dirk en moeder 
Rosalie Decrem brachten naast Jan nog twee zonen en 
een dochter ter wereld. Vader was een “metteur au 
point”, wat te maken had met de techniek en het onder-
houd van dieselmotoren. Blijkbaar was het Frans toen in 
het Brusselse, voor de elite en voor het hoger onderwijs, 
de gangbare voertaal. Moeder hield een kruidenierszaak 
open, maar naast de winkel was er een ruimte die dienst 

deed als café waar men aan de toog een Lambik en een 
Geuze kon drinken. De leerjaren van het lager onderwijs 
bracht Jan door in Neerpede. Maar daarnaast raakte Jan 
ook nauw betrokken bij de tijdloze activiteiten van zijn 
ouders. Van kleins af leerde hij wat het betekent om heel 
sober te leven en hard te “warken”. Vooral na de dood 
van zijn moeder in 1954 brak een harde tijd aan. Samen 
met zijn oudere broer zorgde hij na de schooluren ervoor 
dat winkel en café verder bleven draaien. Vader, die 
ondertussen een baan als chauffeur had aangenomen, 

U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam : Jan De Saedeleer

Beroep : een vrij gevarieerde loopbaan waarvan 
garagist, brandweerman en technieker.

Geboortedatum : 11 september 1944

Gezin : gehuwd met Hilde Cottyn 

Hobby’s : tuinieren en imker 
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kon gelukkig de zaak in Neerpede overlaten. Het gezin 
vertrok toen naar Dilbeek waar vader een garage begon. 

Jan begon zijn middelbare studies bij de broeders van 
St-Jan in Molenbeek, waarna hij overstapte naar een 
technische school in Schaarbeek. De studies verliepen 
vlot, ondanks dat vader Dirk regelmatig beroep deed 
op Jan om in de garage te helpen. Jammer genoeg kon 
vader Dirk wegens ziekte de garage niet langer alleen 
runnen en Jan diende zijn studies voor industrieel inge-
nieur stop te zetten om de garage open te houden. Aan 
die toestand kwam echter een einde toen vader Dirk in 
1960 een West-Vlaamse vrouw leerde kennen en zo in 
1964 in West-Vlaanderen terecht kwam. Meer bepaald 
in Kortemark waar hij café en feestzaal “Den Arend” ging 
uitbaten. Het was ook in dit café dat de meldingen voor 
brand binnenkwamen. Boven op het dak stond de sirene 
die diende om de pompiers te alarmeren. Jan werd van-
zelfsprekend brandweerman; doordat hij altijd als eerste 
gealarmeerd werd was hij ook steeds de eerste in de 
kazerne om de uitruk te starten. In die tijd was hij als 
mechanieker tewerkgesteld bij de firma Talpe.

In 1969 wordt hij als technicus aangeworven bij de West-
Vlaamse elektriciteitsmaatschappij te Harelbeke. Daar 
wordt hij meteen betrokken bij het omschakelingsproces 
van stadsgas naar aardgas. De verhuis naar Harelbeke 
bracht voor Jan de zorg mee om een passende woning 
te vinden. Na een periode van huur koos hij voor nieuw-
bouw. Het tweede ontwerp in de Vlamingenstraat heeft 
de eigenheid van een droomhuis. In 1975 verhuist Jan 
als technicus naar de elektriciteitscentrale. Hij ligt er 
onder meer aan de basis voor het opstarten van de pri-
vate brandweer, en in 2000 wordt hij ingeschakeld in de 

dienst veiligheid van de WVEM. In 2002 tenslotte gaat 
hij er met pensioen.

Van bij zijn komst in Harelbeke werd hij ook lid van de 
plaatselijke brandweer. Hij volgde talrijke cursussen en 
werd als luitenant verantwoordelijk voor de mechanie- 
kers en de ambulanciers. Tevens werd hij ingeschakeld 
als lesgever bij de West-Vlaamse brandweerschool. In 
2004 bereikt Jan de leeftijdsgrens als vrijwillig brand-
weerman. Maar van pensioenrust is er helemaal geen 
sprake. Zo kreeg hij er nog zin in om imker te worden. Bij 
de brandweer had hij immers veel ondervinding opge-
daan om wespennesten te verwijderen. Meteen werd 
Jan geconfronteerd met het rampzalig verschijnsel van 
de lege bijenkasten. De ondergang van de bijencultuur 
wijt Jan aan de giftige besproeiingen op de velden en 
aan de heersende monoculturen. Minder bijen betekent 
minder bevruchtingen en dat kan tot catastrofale gevol-
gen leiden.

Het was niet altijd gemakkelijk om Jan te volgen in zijn  
levensverhaal. De omwisselingen en de overstappen 
lijken te zorgen voor een kronkelende levenslijn. Evenwel 
is er een grondstemming die blijvend is en die de ziels-
kracht van Jan typeert: de natuur is zijn vriend, maar zelf 
staat hij als vriend tussen de mensen. Hij kan grote com-
plexe gehelen met een scherp oog overzien. Zijn ganse 
leven is hij een noeste “warker” gebleven en tegen zijn 
eenvoud is er geen eigenwijsheid opgewassen. Heel veel 
dank, Jan. Gaarne geven wij je de titel van lesgever in 
de kunst van het omgaan met het “ongewoon gewone”.

Interview en artikel: Joris Decavele en Marcel Callewier 

Foto’s: Eric Phyfferoen

U AAN HET WOORD
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WIE IS 
WIE? 
We namen opnieuw een duik in het stads- 
archief. De foto hiernaast werd genomen, 
eind jaren ’80 van de Gaver-ambassadrices. 
Wie is wie? 

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

Oplossing foto april-juni 2017:

Zittend v.l.n.r.: Servaege Henri,  
Vanwijnsberghe Victor, Servaege Camiel, 
Pattyn Camil.   

Staand v.l.n.r.:  Servaege Pieter, Pattyn 
Lucien, Verbrugge William

Met dank aan Dejaegher Antoinette en  
Servaege Iris voor het insturen van de oplos-
sing.
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WEERSPREUKEN 
Juli

- Het is niet overal zomer waar de zon schijnt.

- De negende dag der julimaand, de koekoek voor het laatst vermaant.

- Dragen de wolken in de ochtend gouden randen, er is wind en regen 
voorhanden.

- Speculeer mij eens van boven tot onder, mijn ingewanden zijn heet, 
vol bliksem en donder. 

Augustus

- De heetste dagen eindigen, ‘t is geen wonder, met gekletter en 
gedonder.

- Liggende maan, staande matrozen.

- Als de zon op de mesthoop schijnt, antwoordt hij met stank.

-  Wie op zijn tijd rapen wil eten, mag Sint-Laurens (10/8) niet vergeten.

September

- Begin september regen komt de wijnstok goed gelegen.

- Is het weer zonnig met Sint-Regine (7/9) zo blijft het een dag of tien.

- Met Maria-Geboort (8/9) trekken de spreeuwen in groep voort.

- Mattheüs (21/9) helder en klaar, brengt goede wijn in ‘t komend jaar.

tekst : Willy Verhenne 

cartoon : Marcel Callewier

WIST-JE-
DATJES
Nationale feestdag en feestdagen 
van de gemeenschappen en de 
gewesten in België.

Nationale feestdag op 21 juli; Leo-
pold I, de eerste koning der Belgen, 
legde op 21 juli 1831 de grondwet-
telijke eed af.

Vlaamse feestdag op 11 juli; her-
denking van de overwinning van 
de Guldensporenslag in 1302 bij 
Kortrijk.

Feestdag van de Franse Gemeen-
schap op 27 september; herdenking 
van de overwinning in 1830 van de 
patriotten op de Hollandse troepen 
in het Park van Brussel.

Feestdag van de Duitstalige 
Gemeenschap op 15 november; dag 
van het Koningsfeest.

Feest van het Waalse Gewest op de 
3de zondag van september.

Feest van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest op 8 mei; Feest van de 
Iris of Irisfeest.

Willy Verhenne
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JUMELAGE–ZUSTERSTEDEN: 
AIRE-SUR-LA-LYS
Onze stad is gejumeleerd met Kinheim in Duitsland, 
Eenhana in Namibië en Aire-sur-la-Lys in Frankrijk. In 
dit nummer maken we even kennis met onze Franse  
partners.

Ontstaan

Op een zaterdagmiddag in 2012, op doortocht naar de 
Somme, hielden enkele leden van het Harelbeeks sche-
pencollege halt op de markt in Aire-sur-la-Lys. Aan een 
voorbijganger vroegen zij waar men vlug ergens een 
hapje kon eten. Die voorbijganger bleek echter niemand 
minder te zijn dan de burgemeester van Aire. Hij stelde 
zich aldus voor aan de leden van het Harelbeeks college 
en maakte vanzelfsprekend wat reclame voor zijn stad. 
Of het de snelle hap was dan wel de reclame van de 
plaatselijke burgemeester, in elk geval de passage in Aire 
had indruk gemaakt op de Harelbekenaren. Een zestal 
maanden later stuurde het Harelbeeks college een mail 
naar Aire met het voorstel om vriendschapsbanden aan 
te gaan. Aire ging op het voorstel in en na nog enkele 
contacten volgde een officiële ondertekening van het 
verbroederingscharter; dit op 4 juni 2016 te Harelbeke 
en zes weken later op 14 juli te Aire.

Aire-sur-la-Lys

Aire ligt niet zo ver van de Leiebron, op de grens tussen 
Artois en Frans-Vlaanderen, meer bepaald centraal in de 
driehoek gevormd door Rijsel, Sint Omer en Bethune. Het 
lag ook op de route die bedevaarders naar Compostella 
volgden; aanwijzingen daarvoor zijn terug te vinden in 
afbeeldingen op de gevel van een gebouw dat vanaf de 
11de eeuw vermoedelijk een auberge voor pelgrims was.

De geschiedenis van het stadje begint, volgens de  
legende, in de 7de eeuw als Forestier Liederick een kas-
teel laat bouwen op een eilandje van de Lacquette, één 
van de waterlopen die Aire doorkruisen.  De Kasselbrug 
zou nog een overblijfsel van dit kasteel zijn. Nog volgens 
de legende werden Liederick en zijn vrouw Yonne, een 
dochter van koning Clotarius, er omstreeks 692 begra-
ven. Het grafmonument werd tot in de 16de eeuw in de 
kapittelkerk bewaard.

Omstreeks 900 bouwt ook Boudewijn II, graaf van Vlaan-
deren, een kasteel aan de boorden van de Leie. Eén van 
zijn opvolgers, Boudewijn V, sticht in 1059 het kapittel 
St. Pierre en begint de bouw van een kerk die in 1166 
wordt ingewijd. Van dan af ontwikkelt het stadje zeer 
snel. Handel en ambachten profiteren van de nabijheid 
van de Leie.

U AAN HET WOORD
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Aire wordt een vestingstad in het graafschap Artois. De 
verdere geschiedenis verloopt evenwel nogal woelig. De 
stad komt onder Bourgondisch bewind en daarna onder 
de Habsburgers. In 1678 komt Aire, door het verdrag 
van Nijmegen, weer onder Frans bestuur. Maar ook nu 
verstoren oorlogen de goede gang van zaken en in 1710 
wordt Aire nog maar eens verwoest. Het verdrag van 
Utrecht brengt in 1713 echter de oplossing; Aire wordt 
opnieuw een Franse stad en de definitieve heropbouw 
kan beginnen.

Aire heeft heel wat merkwaardige gebouwen zoals het 
Baljuwhuis, zetel van de toeristische dienst, het gemeen-
tehuis met belfort en de kapittelkerk St Pierre. Via een 
wandelroute en een stap-voor-stap circuit kan men met 
alle bezienswaardigheden en hun geschiedenis kennis 
maken. 

Op culinair vlak is Aire bekend om twee specialiteiten: 
de mastelles en de andouilles. De mastelle is een koekje 
op basis van amandelen, kandijsuiker en oranjebloesem; 
bij de bakker op het marktplein worden deze koekjes nog 
steeds volgens het originele recept gemaakt. De andouille 

kent haar oorsprong als een middel om vlees te bewa-
ren. Nu is dat een worst met varkensvlees, sjalotten en 
diverse kruiden, gemaakt volgens een bijzonder recept 
dat door de plaatselijke charcutiers als een goed geheim 
bewaard wordt. De worst kan rauw, gekookt of gerookt 
gekocht worden. Elke eerste zondag van september is er 
het Andouille-feest en dan trekt ook de plaatselijke reus 
Liederick mee op door de straten.

Aire en Harelbeke blijken, naast hun ligging aan de Leie, 
nog heel wat andere raakpunten gemeen te hebben. 
Vandaar dat beide steden een reeks gemeenschappelij- 
ke activiteiten, zowel op cultureel, sportief als toeris-
tisch vlak, gaan organiseren. In het kader van één van 
die organisaties komt reus Liederick op 2 juli op bezoek 
naar Bavikhove.

Artikel: Joris Decavele 

Foto’s: Willy Verhenne & Willy Demeulemeester

U AAN HET WOORD
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HULDESTOET 9 MEI 1952
Een ongewoon beeld van de Kortrijksestraat uit 1952. Op 
9 mei dat jaar werden de stoffelijke resten gerepatrieerd 
van vijftien weerstanders die tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog in Duitsland waren terechtgesteld. Onder die vijf-
tien politieke gevangenen waren er vier Harelbekenaren: 
Victor Christiaens (20 jaar), Jan Desimpelaere (23 jaar, 
gehuwd en vader van twee kindjes), Jules Six (20 jaar) en 
Arthur Windels (20 jaar). Zij waren op 3 november 1944 
in München door het naziregime om het leven gebracht 
door onthoofding. De overige elf waren afkomstig van 
Heestert (3), Izegem (1), Moen (4), Moeskroen (1), 
Otegem (1) en Zwevegem (1).

Om zeven uur ‘s avonds kwamen de urnen, met daarin 
hun stoffelijke resten, aan ter hoogte van “De Nieuwe 
Brug” in de Kortrijksesteenweg. Gedragen op een kata-
falk door telkens twee leden van ons brandweerkorps, 
werden ze stoetsgewijs overgebracht naar het stadhuis. 
Alle maatschappijen, verenigingen en bonden van Harel-
beke waren gevraagd om aan de optocht deel te nemen. 

Ook de inwoners waren verzocht geworden om in grote 
getale aanwezig te zijn en hun huizen halftop te bevlag-
gen.

Hier ziet u de huldestoet aan het begin van de Kortrijk-
sestraat. Centraal herkennen we het café “Sint-Barbara” 
(nu “The Comix”). Rechts, tussen het begin van de Tram-
straat en het begin van de Kortrijksesteenweg, het voor-
malige café “Royal” dat onlangs werd afgebroken en uit 
het straatbeeld verdween.

‘s Anderendaags, op zaterdag 10 mei 1952, werden de 
urnen overgebracht van het stadhuis naar de collegiale 
kerk van Harelbeke, waar een dienst werd opgedragen 
voor de vijftien onthoofden. Op zondag vertrokken 
de stoffelijke resten naar Oostakker. Daar werden de 
stoffelijke resten uiteindelijk met een grootse plech-
tigheid bijgezet in een grafkelder op het Executieoord  
Rieme-Oostakker, dat er op vandaag nog altijd is.

Artikel: Erfgoedkring De Roede van Harelbeke 

U AAN HET WOORD
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WIELERJAAR EVEN TERUGBLIKKEN: 
VOORJAARSKLASSIEKERS 2017  
Na het veldrijden zijn de wegrenners weer aan hun sei-
zoen begonnen. 

De grote profploegen proberen hun renners het best voor 
te bereiden door hen te laten rijden in warmere streken.

De openingswedstrijden in België te beginnen met 
De Omloop het Nieuwsblad werd na een mooie strijd  
gewonnen, in een spurt, met drie.  Als eerste hadden 
we Van Avermaet, olympische kampioen, gevolgd door 
Peter Sagan, wereldkampioen, en als derde Vanmarcke.

Daarop volgend hadden wij Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook 
hier hebben wij koersliefhebbers een mooie  wedstrijd 
gezien. Hier won Peter Sagan in een spurt voor Jasper 
Stuyven, de winnaar van vorig jaar, en als derde kwam 
Luke Rowe over de streep.

Veel renners trokken nu naar Parijs-Nice in voorbereiding 
op Milaan-San Remo. Hier kregen wij van begin tot einde 
een mooie strijd te zien. De rittenkoers werd gewonnen 
door Henao die slechts twee seconden eerder over de 
streep was dan Contador.  

Nu moesten de renners klaar zijn voor de eerste grote 
klassieker namelijk, Milaan-San Remo. Het was een saaie 
wedstrijd die pas openbrak op een vijftiental km van de 
meet. Tegen de top van de Poggio demarreerde een bere- 
sterke wereldkampioen. Slechts twee man konden net 
voor de afdaling aansluiten. Met zijn drieën kwamen zij 
in de laatste rechte lijn. Hier maakte de wereldkampioen 
een fout door te vroeg te beginnen aan de spurt. Net 
op de streep wordt hij voorbijgegaan door Michal Kwi-
atkowski. Op het podium was Peter Sagan de tweede en 
de jonge fransman Alaphilippe de derde. Er waren geen 
Belgen bij de eerste tien. 

Daarna waren de kasseikoersen in Vlaanderen aan de 
beurt. Te beginnen met Dwars door Vlaanderen in Wa- 
regem. Het was een mooie koers met een prachtige en 
spannende finale. Hier won Yves Lampaert, uit Ingel-
munster, uit de Quickstepploeg van Patrick Lefevere. Op 
de tweede plaatst, met een 20tal seconden later, zijn 
ploegmaat Gilbert en als derde Durbridge. De volgende 
koers was de E3 prijs Harelbeke. 

Een schitterende wedstrijd , mede dankzij het droge weer 
en de wind. Drie renners vochten tot op de meet tegen 
het peloton, die altijd op minder dan een minuut bleef 
hangen. Ook de koprenners gaven geen meter toe aan 
elkaar en zo werd de eindspurt ingezet in Harelbeke. 
Van Avermaet won voor Gilbert met Oliver Naesen als 
afsluiter op het podium. Twee dagen na de E3 prijs stond 
Gent Wevelgem op het programma.  Hier maakt Sagan 
een fout door Van Avermaet en Jens Keukeleire te laten 
wegrijden. Hier wint Van Avermaet voor Jens Keukeleire. 
Sagan spurtte zich naar de derde plaats.

Vervolgens Parijs Roubaix, de laatste wedstrijd van Tom 
Boonen. Hij kon bij winst alleen recordhouder worden. 
De koers was een streling voor het oog en spannend tot 
de meet. Weer een overwinning voor Van Avermaet. Hij 
wint de spurt op de piste van Roubaix voor Zdenek Stybar. 
Boonen zwaaide af met een 13de plaats. 

Een week later, op 17 april, werd de Amstel Gold Race 
gereden. Hier wint Philippe Gilbert voor Michal Kwiat- 
kowski in een spurt met twee. Na een zware wedstrijd 
met veel beklimmingen waaronder driemaal de Cauberg, 
waar Gilbert enkele jaren geleden nog wereldkampioen 
werd. De spurt voor de derde plaats was voor Albasini.

Luik Bastenaken Luik, 23 april, de laatste klassieker van 
het voorseizoen, was voor de vierde maal voor Allejandro 
Valverde, die een paar dagen eerder ook De Waalse Pijl 
had gewonnen. De tweede plaats was zowel voor Luik 
Bastenaken Luik als De Waalse Pijl voor Daniel Martin. 
Kwiatkowski kreeg, met een tiental seconden verschil, 
een verdienstelijke derde plaats toebedeeld.  

Ziedaar een overzicht van de voorjaarsklassiekers 2017 
tot hiertoe, want nu zijn de ronden aan de beurt.

Tot een volgende keer en nog veel plezier met het wiel-
rennen, 

Werner Verbeke

U AAN HET WOORD
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VERJAARDAGEN.  
HERINNERT U ZICH NOG …
… Dirk Frimout? 25 jaar geleden (24/03/1992) werd hij in een spaceshuttle de ruimte in gestuurd. Negen dagen lang 
toerde hij rond de aarde; er werden daarbij 143 baantjes rond onze aardbol afgelegd.

… Vera Lynn? 100 jaar geleden ( 20/03/1917) werd Vera Lynn geboren. Tijdens de tweede oorlog bracht zij met haar 
muziek wat troost en afleiding voor de soldaten en hun familie. Hieronder nemen wij de tijd om haar beter te leren 
kennen. 

Joris Decavele 

… VERA LYNN
Op 20 maart werd Vera Lynn 100 jaar. De jongere gene-
raties kennen Laura Lynn en Lady Lynn, maar Vera Lynn? 
Nooit van gehoord! Voor mensen die de 2de wereldoor-
log meegemaakt hebben is zij evenwel een icoon. 

Vera Lynn werd in Eastham Londen geboren als Vera Mar-
garet Welch. Reeds op jonge leeftijd begon zij met zingen. 
De nonnetjes vonden haar stem echter niet mooi genoeg 
om de kerkliederen mee te zingen. Haar moeder, een 
naaister, werd dan maar haar manager.  Op haar 16de 
jaar trad ze voor het eerst op voor de radio.  En als ar- 
tiestennaam koos ze voor Lynn, de meisjesnaam van haar 
grootmoeder.

Haar carrière kwam in een stroomversnelling met het 
uitbreken van de 2de wereldoorlog. In 1940 kreeg ze haar 
eigen radioprogramma Sincerely Yours. Zij zong er ver- 
zoeknummers voor de soldaten en gaf ook boodschap-
pen door van het thuisfront. Vera kon met haar liedjes en 
haar boodschappen veel heimwee verzachten. Politiekers 
vonden echter dat Vera de luisteraars nog triester maakte 
en wilden haar radioprogramma afvoeren. Maar de sol-
daten en hun thuisfront wilden dat Vera doorging; de 
politiekers zagen dan ook af van hun voornemen.

Vera ging zelfs nog een stapje verder en ging optreden 
voor de soldaten in het buitenland. Met haar nummers 
“We’ll meet again” en “White cliffs of Dover” had ze reuze 
succes. Ze kreeg als bijnaam “the Forces Sweetheart”, de 
lieveling van de strijdkrachten.

Na de oorlog wilde Vera stoppen met haar zangcarrière, 
maar de aanvragen voor optredens waren zo talrijk dat 
van stoppen geen sprake kon zijn.

Bij vele oorlogsherdenkingen werd zij een graag geziene 
gaste. In 1975 werd zij in de adelstand verheven, ze kon 
nu door het leven gaan als “Dame Vera Lynn”.

Met de jaren ging haar gezondheid stilaan achteruit, 
ze werd zelfs geconfronteerd met borstkanker. Maar ze 
blijft onverwoestbaar. In 2009 haalde haar verzamel- 
album “the best of Vera Lynn” de top 20 in de Britse hit- 
lijsten. Ze woont nog altijd zelfstandig in haar huis, maar 
kan rekenen op de hulp van haar dochter die naast haar 
woont. Op haar 100ste verjaardag mocht ze op de koffie 
bij Queen Elisabeth en in een interview verklaarde ze 
nog niet te mogen sterven omdat ze haar broer wil laten 
voorgaan, hij woont bij haar in de buurt en is pas …103. 

Joris Decavele 
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AFSCHEID 
WIJ BLIJVEN HAAR HERINNEREN …
Op 10 mei overleed Diane Pouleyn. Trouwe lezers van de Parettegazette hebben ongetwijfeld de mooie gedichten of 
andere inspirerende teksten van haar hand gelezen. Dit afscheid kwam heel onverwacht. Met Diane verliezen wij een 
warme, zorgzame vrijwilligster, die zich ook jarenlang inzette voor ‘allo, allo de parette’. Door haar gedichten, kunnen 
we haar stem nog horen. We wensen de familie heel veel sterkte toe.

U AAN HET WOORD

De zee van het leven

Ik drijf op de zee, 
op de zee 

van het leven.

Elke dag 
dein ik mee, 

al doet de stroming soms 
beven. 

Geen eb komt te vroeg. 
Geen vloed komt te laat. 

Alles gebeurt…

Maar als ik aanmeer 
op het parelwitte strand, 

ver weg van alle 
woelige baren, 

wachten mij 
twee sterke armen 

waarin ik 
oneindige liefde 

kan ervaren. 

Diane Pouleyn 

DE PARETTEGAZETTE JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017   I    19



DIENSTVERLENING

ETEN & DRINKEN

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

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

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

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

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

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

LICHAAMSVERZORGING IN LDC DE PARETTE 
VOOR 60-PLUSSERS UIT HARELBEKE

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

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

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

Haarverzorging:
Telkens op dinsdagnamiddag. De prijzen zijn afhankelijk van de 
kappersbehandeling (snit, watergolf, permanent, kleuring, …). 

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

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

 056 73 51 90

 onthaal@ocmwharelbeke.be

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

 056 73 52 70

 derijstpekker@ocmwharelbeke.be

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

 056 73 53 90

 onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be
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DIENSTVERLENING

BIJ U THUIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minder Mobielen Centrale (MMC)- 
Vervoerdienst HISE
Voor personen die minder mobiel zijn: senioren, perso-
nen in een sociale noodsituatie of mensen die moeilijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kan 
er vervoer aangevraagd worden voor een bezoek aan de 
bibliotheek,  de winkel, bezoek aan de LDC’s, … 

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

Lidgeld: €10 per jaar.

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

Voor de vervoerdienst van HISE wordt gewerkt met 
dienstencheques.

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

Dan kan je bij de sociaal verpleegkundige terecht voor 
informatie en advies gedurende de gezondheidsconsul-
taties in de verschillende LDC’s. Zij probeert je zo goed 
mogelijk op weg te helpen en verwijst, indien nodig, 
gericht door. De data van de gezondheidsconsultaties 
in de drie LDC’s kan je vinden onder de rubriek ‘Uw 
gezondheid’ (pagina 6).
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JULI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

za 1/07

zo 2/07

ma 3/07

09u30 Tekenen 14u00 Volksspelen

13u30 Breien
14u00 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque

di 4/07 14u00 Scrabble 13u30 Breien 13u45 "Petanque

wo 5/07
13u45 Fietsen 14u00 Film 'Pocahontas' "

14u00 Wiezen 14u00 Bewegen, vergeet het niet

do 6/07

13u45 Petanque 13u45 Fietsen
14u00 Biljart

14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 7/07
12u55 Daguitstap LDC's 12u45 Daguitstap LDC's

13u05 Daguistap LDC’s

13u45 Petanque

14u00 Schilderen / film ‘Super-
condriaque’ 14u00 Pingpong 14u00 Nordic walking/bridge

za 8/07

zo 9/07

ma 10/07
LDC De Parette is gesloten 
wegens brugdag. Cafetaria 
en restaurant zijn open. 

DH De Rijstpekker is 
gesloten wegens brugdag. 
Restaurant open, LDC en 
cafetaria gesloten.

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

di 11/07

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

wo 12/07 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Gezelschapsspelen 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 13/07

13u45 Petanque

14u00 Kaarten/schaken14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 14/07 14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Pingpong

13u45 Petanque

14u00 Nordic walking/bridge

za 15/07

zo 16/07
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JULI 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 17/07

09u30 Tekenen

14u00 Koopjesjacht 

13u30 Koopjesjacht

13u30 Breien
14u00 Tentoonstelling ‘Talent in 

De Vlinder’13u45 Petanque/Koopjesjacht

di 18/07 14u00 Scrabble 13u30 Breien
13u45 Petanque/Fietsen

14u00 Tentoonstelling 'Talent in 
De Vlinder'

wo 19/07
10u00 Fietsdagtocht 13u00 Gezondheidsconsultatie

13u30 Bewegen, vergeet het niet

13u45 Wandelen

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets 14u00 Tentoonstelling ‘Talent in 
De Vlinder’

do 20/07

13u45 Petanque

14u00 Pingpong
09u30 Tentoonstelling 'Talent in 

De Vlinder'14u00 Biljart

14u30 Linedance 14u00 Kaarten/schaken

vr 21/07

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

za 22/07

zo 23/07

ma 24/07

09u30 Tekenen

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens onze jaarlijkse 
vakantie. Restaurant open, 
LDC en cafetaria gesloten.

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 25/07 14u00 Scrabble 13u45 Petanque

wo 26/07 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 27/07

13u30 Wandelen

14u00 Kaarten/schaken
13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 28/07 14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub

13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 29/07

zo 30/07

ma 31/07

09u30 Tekenen
DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens onze jaarlijkse 

vakantie. 

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u30 Gezondheidsconsultatie
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AUGUSTUS 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 7/08

09u30 Tekenen

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens onze jaarlijkse 

vakantie. 
 

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 8/08 14u00 Scrabble 13u45 Petanque

wo 9/08 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 10/08

13u45 Petanque

14u00 Kaarten/schaken14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 11/08 14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub

13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 12/08

zo 13/08

ma 14/08
LDC De Parette is gesloten 
wegens brugdag. Cafetaria 
en restaurant zijn open. 

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens brugdag.

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

di 15/08

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

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens feestdag. 

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

wo 16/08
13u45 Fietsen 13u00 Gezondheidsconsultatie 13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets 13u45 Wandelen

do 17/08

13u45 Petanque 13u45 Fietsen

14u00 Biljart 14u00 Zomerfilm

14u30 Linedance 14u00 Kaarten/schaken

vr 18/08 14u00 Schilderen 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Nordic walking / bridge

za 19/08

zo 20/08

di 1/08 14u00 Scrabble

DH De Rijstpekker is geslo-
ten wegens onze jaarlijkse 

vakantie. 

13u45 Petanque

wo 2/08
13u45 Fietsen

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

do 3/08

13u45 Petanque

13u45 Fietsen14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 4/08 14u00 Schilderen

14u00 Kaarten/schaken

13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 5/08

zo 6/08
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AUGUSTUS 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 21/08

09u30 Tekenen

13u30 Breien

13u45 Petanque

di 22/08 14u00 Scrabble 13u30 Breien 13u45 Petanque

wo 23/08 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
14u00 Gezelschapsspelen 13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Pingpong 14u00 Paintball fun run

do 24/08

13u30 Wandelen

14u00 Kaarting

14u00 Inschrijvingsnammidag 
CVO

13u45 Petanque
14u00 Kaarten/schaken

14u00 Biljart

vr 25/08
11u30 Zomerfeest

14u00 Film 'Manneke pis'
13u45 Petanque

14u00 Schilderen 14u00 Nordic walking/bridge

za 26/08

zo 27/08

ma 28/08

09u30 Tekenen

13u45 Fietsen
13u30 Breien

13u45 Petanque

14u30 Gezondheidsconsultatie

di 29/08 14u00 Scrabble/inschrijvingsna-
middag CVO 13u30 Breien 13u45 Petanque

wo 30/08 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 31/08

13u45 Petanque

14u00 Kaarten/schaken14u00 Biljart

14u30 Linedance
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SEPTEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

vr 1/09

09u00 Frans beginners
13u45 Petanque

10u15 Frans gevorderden

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Nordic walking/bridge

za 2/09

zo 3/09

ma 4/09

09u30 Tekenen 13u30 Workshop kleurenanalyse

10u15 Turnen 14u00 Volksspelen

13u30 Breien
14u00 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque

di 5/09 14u00

Scrabble/infomoment 
‘belevingsgericht
omgaan met personen 
met dementie’

10u35 Wandelvoetbal 13u45 Petanque

13u30 Breien 14u00 Creaclub

wo 6/09
13u45 Fietsen

10u00 Turnen op muziek
09u00 Gebruikersgroep smartp-

hone

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

do 7/09

13u45 Petanque 10u00 Yoga 10u00 Proefles zumba
14u00 Biljart

14u00 Inschrijvingsnamiddag 
CVO 14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance

vr 8/09

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

13u45 Petanque
09u30 Gebruikersgroep androïd 

tablet

10u15 Frans gevorderden
14u00 Nordic walking/bridge

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub

za 09/09

zo 10/09

ma 11/09

09u30 Tekenen
09u00 Computerlessen voor 

starters10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Café café

13u45 Petanque

di 12/09
13u30

Workshop kleurenanalyse: 
welke kleuren doen je 
stralen?

10u35 Wandelvoetbal 
13u45 Petanque/fietsen

13u30 Breien14u00 Scrabble

wo 13/09 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

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

14u00 Voordracht 'sportversslag-
geving'

13u45 Wandelen
14u00 Gezelschapsspelen

do 14/09

13u45 Petanque 10u00 Yoga 10u00 Zumba

14u00 Biljart 13u00 Gezondheidsconsultatie 14u00 Kaarten/schaken

14u30 Linedance 14u00 Infomoment 'dementie' 14u00 Voordracht ‘composteren’

vr 15/09

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans gevorderden
14u00 Nordic walking/bridge14u00 Schilderen

za 16/09

zo 17/09
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SEPTEMBER 2017
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 18/09

09u30 Tekenen
13u00 Gezondheidsconsultatie

09u00 Computerlessen voor 
starters

10u15 Turnen

13u30 Breien
14u00 Verhalen van vroeger 80 +

13u45 Petanque

di 19/09 14u00 Scrabble

9u00
Lessenreeks 'leren werken 
met androïd tablet en 
smartphones ' 13u45 Praatgroep Engels/petan-

que10u35 Wandelvoetbal

13u30 Breien 

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

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

do 21/09

8u45 Lessenreeks Facebook
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Zitdansen 14u00 Kaarten/schaken

14u30 Linedance

vr 22/09

09u00 Frans beginners

14u00 Pingpong

11u30 Verjaardagsfeest LDC  
De Vlinder

10u15 Frans gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Schilderen/kaarten & 
rummikub 14u00 Bridge

za 23/09

zo 24/09

ma 25/09

09u30 Tekenen
09u00 Computerlessen voor 

starters10u15 Turnen

13u30 Breien
13u30 Lessenreeks Ipad-Iphone

13u45 Petanque

14u00 Bingo
14u00 Infomoment 'dagverzor-

gingscentrum'14u30 Gezondheidsconsultatie

di 26/09 14u00 Scrabble

8u30 Crea: workshop haken

13u45 Praatgroep Engels/petan-
que

9u00
Lessenreeks 'leren werken 
met androïd tablet en 
smartphones '

10u35 Wandelvoetbal

13u30 Breien

wo 27/09 14u00 Wiezen/biljart/pingpong
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet
14u00 Gezelschapsspelen

do 28/09

8u45 Lessenreeks Facebook
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u30 Wandelen

13u45 Petanque 13u45 Fietsen

14u00 Kaarting14u00 Biljart
14u00 Kaarten/schaken

14u30 Linedance

vr 29/09

9u00 Frans beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans gevorderden

14u00 Schilderen/film DCP 'De 
GVR' 14u00 Nordic walking/bridge

za 30/09
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LDC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag/10u15-

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

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis

• Pingpong: woensdag/14u/gratis

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

ONTSPANNING 
• Scrabble: dinsdag/14u/gratis

• Biljart: woensdag-& 
donderdag/14u/gratis

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

• Wiezen: woensdag/14u/gratis

• Schilderen: vrijdag/14u/gratis

• Bingo: laatste maandag van de 
maand (niet in schoolvakantie) 
/14u/€2,80

• Breien: maandag/13u30/gratis

VORMING 
• Computerhoek: elke weekdag/

openingstijden LDC/gratis

• Tekenen: maandag/deel 3: 3 juli. 
– 28 aug. en deel 4: 4 sept.-30 okt. 
/9u30-11u/€10,5 en €13,5

• Frans beginners: vrijdag/deel 3: 1 
sept. – 22 dec./9u-10u15/€40

• Frans gevorderden: vrijdag/deel 3: 1 
sept. – 22 dec./10u15-11u30/€40

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag 8 
sept./9u30/gratis

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag/ deel 3: 5 sep – 24 okt/10u35-

11u35/€17,50

• Turnen op muziek: woensdag/ deel 3:  6 sept – 25 
okt/10u-11u00/€10,50

• Yoga: donderdag/deel 3: 7 sept – 19 okt/10u/€21,00

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

• Pingpong: vrijdag/14u/gratis

ONTSPANNING
• Breien: dinsdag/13u30/gratis

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

• Koffieklets: 3de woensdag/14u/€2,50

• Kaarting: 4de donderdag/14u/gratis

LDC DE VLINDER

SPORT 
• Zumba: donderdag/deel 3: 7 sept. –  21dec. /10u-

11u/€35

• Petanque: dinsdag & vrijdag/13u45/gratis

ONTSPANNING 
• Schaken: donderdag/14u/gratis

• Kaarten: donderdag/14u/gratis

• Bridge: vrijdag/14u/gratis

• Volksspelen: 1ste maandag/14u/€2,8, niet in augustus

• Café Café: maandag 11 september/14u/€2,50

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. Zie 
maandelijkse kalender of informeer 

aan het onthaal van de lokale 
dienstencentra.

Informeer bij inschrijving of je activiteit doorloopt in schoolvakanties.

VAST AANBOD

28



DIENSTVERLENING

HET WOONZORGLOKET

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

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

Is thuiszorg niet meer haalbaar, dan kan je een aan-
vraag tot opname indienen voor één van onze cam-
pussen van het woonzorgcentrum ‘De Vlinder’ : Ceder 
aan de Leie of De Vlinder.

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

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

- Aanvragen mantelzorgtoelage;

- Aanvragen kortverblijf, dagververzorgingscentrum, 
serviceflat of woonzorgcentrum, …;

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

Een maatschappelijk werker geeft je vrijblijvend infor-

matie of start voor jou een aanvraag op.  

DEMENTIE INFORMATIE PUNT

Het Dementie Informatie Punt (afgekort D.I.P.) is een 
samenwerkingsinitiatief met het Regionaal Experti-
secentrum Dementie ‘Sophia’ en wil personen met 
dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempe-
lige manier ondersteunen met gratis informatie, advies 
en begeleiding. Je kan meer inzicht krijgen in de leef-
wereld van de persoon met dementie, en in de reden 
van zijn/haar gedrag. 

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

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

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

 8u30 - 12u30

 056 73 53 90

 woonzorg@ocmwharelbeke.be
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IEDEREEN BEROEMD
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ACTIVITEITENAANBOD

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

• Informatie

• Sport en ontspanning 

• Vorming

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan voor elke activiteit inschrijven bij één van de 
drie LDC’s:

• aan het onthaal

• via de telefoon

• via mail

Inschrijven kan tot ten laatste één week voor de 
activiteit.

Betaling gebeurt onmiddellijk.

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

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

• Geef bij inschrijving door indien je een suikervrije 
versnapering wenst. Vanaf heden wordt het aanbod 
verruimd waarbij er ook gezondere tussendoortjes 
aangeboden zullen worden. 

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

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

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

• Je kan voor elke activiteit een UiTPAS-punt sparen 
aan het onthaal van de LDC’s.

LEGENDE

 datum

 plaats

 uur

€  prijs

 inschrijven tegen

+ €    inschrijven en betalen tegen

T  ticketverkoop

i  verdere info
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INFORMATIE

Belevingsgericht omgaan 
met personen met dementie

Kathleen Vandenbroucke van het 
expertisecentrum dementie Sophia 
neemt ons tijdens dit infomoment 
mee, in de beleving van een per-
soon met dementie doorheen het 
ziekteproces. Er worden handvaten 
aangeboden om je te helpen bele-
vingsgericht om te gaan in verschil-
lende situaties. 

 dinsdag 5 september 

 LDC De Parette

 14u

€  €2 (incl. 1 koffie & versnape-
ring)

+ €    dinsdag 29 augustus

Infomoment over dementie
Annelies Demuynck, thuiszorgco-
ordinator van OCMW Harelbeke 
geeft tijdens dit infomoment uitleg 
over wat dementie precies is, hoe 
dementie wordt opgespoord en 
waar je terecht kunt als je de diag-
nose dementie hebt gekregen. 
Gudrun Callewaert van vzw Het 
Ventiel komt getuigen over wat het 
betekent om met (jong)dementie 
geconfronteerd te worden. 

 donderdag 14 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u

€  €2 (incl. 1 koffie & versnape-
ring)

+ €    donderdag 7 september

Infomoment: 
dagverzorgingscentrum 

Als 65 plusser wil je thuis blijven 
wonen. Maar als er overdag nood 
is aan toezicht, verzorging, verple-
ging, (re)activatie, en een zinvolle 
dagbesteding, kan je terecht bij het 
dagverzorgingscentrum.  Coördina-
tor Stefanie geeft uitleg én uiteraard 
kan je ook een bezoekje brengen.

 maandag 25 september

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2(incl. 1 koffie & versnape-
ring)

+ €    maandag 18 september 

32



SPORT EN ONTSPANNING

Kinepolisfilms
Het is nog even in spanning 
afwachten welke films Kinepolis 
zal programmeren. Hou zeker onze 
flyerstand in het oog! Als de pro-
grammatie bekend is, zullen we de 
flyers tentoonstellen in de verschil-
lende LDC’s.

Fietsclub LDC De Parette
2 Keer per maand gaan we op 
woensdag op tocht met onze fiets- 
club. Woensdag 5 juli staat Olsene 
op het programma, 19 juli is er de 
fietsdagtocht (meer info, zie verder). 
Ook op 2 augustus (Wevelgem), 16 
augustus (Anzegem), 6 september 
(Oostrozebeke) en 20 september 
(Ingelmunster) wordt er gereden.

 1ste & 3de woensdag

 LDC De Parette

 13u45 (14u vertrek)

€  €1

+ €    bij aanvang van de  
 activiteit

Bridge
Onze vrijwilliger Dirk is zot van 
bridge, een erg leuk kaartspel! 
Bridgen is flexibel denken over het 
kaartspel, een denksport dus. Het 
systeem bestaat uit een biedronde 
en een speelronde, een beetje 
zoals whist. Kom gerust proberen, 
de groep is klaar om nieuwe leden 
met open armen te ontvangen.

 elke vrijdag

 LDC De Vlinder

 14u

€  gratis

 bij aanvang van de activiteit

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

 donderdag 6 juli, dinsdag 
18 juli, donderdag 3 augus-
tus, donderdag 17 augustus, 
maandag 28 augustus, dinsdag 
12 september & donderdag 28 
september

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1

+ €    bij aanvang van de  
 activiteit

Kaarten
Op donderdagnamiddag kan er in 
LDC De Vlinder vrij gekaart worden.  
Vraag aan de bar je spel kaarten, en 
je kan starten!  

 elke donderdag

 LDC De Vlinder

 14u00 

€  gratis

 bij aanvang van de activiteit

Wandelen
Elke 4de donderdag van de maand 
gaan we wandelen met LDC De 
Parette. Op donderdag 27 juli gaan 
we wandelen in Kaster. Op donder-
dag 24 augustus is dat Tiegem en 
donderdag 28 september wandelen 
we in Anzegem. Er wordt op een 
rustig tempo gewandeld. We ver-
zamelen aan De Parette. Iedereen 
welkom!

 4de donderdag

 LDC De Parette

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1,5

+ €    bij aanvang van de  
 activiteit
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Nordic walking
Deze variant van wandelen komt 
uit Finland overwaaien, en maakt 
gebruik van poles, een soort ski-
stokken.  Nordic walking vereist een 
speciale techniek en spreekt ook 
verschillende spieren aan.  Heb je 
interesse om wat calorieën te ver-
branden al wandelen én dit met 
minder belasting van de knieën, 
kom dan gerust mee! 

 elke vrijdag (niet op 21/7, 28/7, 
4/8 en 11/8) tot en met 30/10

 LDC De Vlinder

 14u

€  gratis

 1 week op voorhand

Petanqueclub De Vlinder
LDC De Vlinder heeft ook eigen 
petanquebanen! Kom gerust eens 
langs om te proberen, we hebben 
nog enkele plaatsjes voor enthou-
siastelingen die op een recreatieve 
manier willen sporten, bewegen en 
ontmoeten.

 elke dinsdag en vrijdag 

 LDC De Vlinder

 13u45

€  gratis 

 1 week op voorhand

Linedancen
Elke donderdag kan je in De Parette 
line-dancen. Vanaf september 
schrijf je in voor een hele (21 sep-
tember tot 28 december) of halve 
reeks (21 september tot 26 oktober 
of 23 november tot 28 december). 
Donderdag 7 september en/of don-
derdag 14 september is een gratis 
proefles.

 donderdag

 LDC De Parette

 14u30

€  €6(1e halve reeks), €6 (2e halve 
reeks), 12€ (hele reeks)

+ €    donderdag 14 september

Volksspelen 
Ruil je tablet of smartphone even 
voor wat ‘ouderwets’ spelplezier en 
kom samen met anderen genieten 
van een spelletje kegelen, sjoelen 
of bekamp elkaar met het tonspel. 
Onze vrijwilliger Kurt leert jullie de 
kneepjes van het vak, en geeft graag 
een extra woordje uitleg.

 maandag 3 juli en 4 september

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,80

+ €   1 week op voorhand

Koopjesjacht
De solden zijn er terug! Omdat 
we iedereen de kans willen geven 
om koopjes te doen, organiseren 
we vervoer tussen Ring Shopping 
Center Kuurne en de dienstencen-
tra. De minibus vertrekt om 13u30 
in De Vlinder, daarna stopt hij aan 
De Parette (13u45) en Dorpshuis 
De Rijstpekker (14u). Om 17u wordt 
iedereen terug opgepikt.

 maandag 17 juli

 opstapplaatsen voor de  
minibus aan ieder LDC

 vanaf 13u30

€  €1,5 heen en terug

+ €    woensdag 12 juli

Wandelen met LDC  
De Vlinder

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

 woensdag 19 juli, 16 augustus 
en 13 september

 LDC De Vlinder

 13u45

€  €1,5 

+ €    bij aanvang van de  
 activiteit
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Fietsdagtocht
Op 19 juli is het zover: onze jaar- 
lijkse fietsdagtocht. Het is reeds de 
14e editie. De manier van werken 
blijft dezelfde: de bestemming blijft 
geheim! Een middagmaal en ook 
een drankje (in de namiddag) zit 
in de prijs inbegrepen. Wegens de 
werken verzamelen we aan de voor-
kant (bruine poort) van De Parette.

 woensdag 19 juli

 LDC De Parette

 10u -17u

€  €15

+ €    woensdag 5 juli

Zomerfilm
Mamma Mia is een swingend muzi-
kaal meesterwerk, naar de gelijkna-
mige wereldberoemde musicalhit. 
Aanstaande bruid Sophie wil haar 
vader leren kennen vóór de grote 
dag, alleen weet ze niet wie dit is. 
Haar moeder had drie grote lief-
des, en die nodigt Sophie uit. Hun 
aanwezigheid zorgt voor hilarische 
taferelen met een spetterend eind.  

 donderdag 17 augustus

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,5

+ €    tegen woensdag  
 16 augustus

Paintball fun run 
(grootouder-kleinkind)

Is je kleinkind (vanaf 9 jaar) een 
sportief type? Heb je zelf ook nog 
een goeie conditie? Wil je het tegen 
elkaar opnemen tijdens een leuke 
activiteit, de hype van het moment? 
Je schiet uiteraard niet op andere 
personen, maar op doelen. Je 
draagt best stevige schoenen die 
een beetje vuil mogen zijn.

 woensdag 23 augustus

 Sporthal Dageraad, afspraak 
aan de ingang

 14u00-16u30

€  €2 per persoon

+ €    woensdag 16 augustus

Film ‘Manneke Pis’
De film gaat over de wees Harry, 
een jongeman van 28 jaar die 
bepakt en bezakt aankomt 
in Brussel. Daar maakt hij al 
vluchtig kennis in de tram met 
de bestuurder ervan: Jeanne. 
Hij vindt onderkomen in een 
appartementsblok dat onder 
de bevoegdheid staat van de licht excentrieke conciërge Denise. Een korte 
tijd later vindt hij werk als vaatwasser in een restaurant waar hij zijn humo-
ristische collega’s Bert en Désiré ontmoet. Toeval bestaat want Jeanne woont 
in het appartement dat onder het zijne ligt. Ze leren elkaar beter kennen en 
Harry wordt verliefd op haar, al heeft hij het moeilijk om die gevoelens te uiten.

 vrijdag 25 augustus

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,5

+ €    vrijdag 18 augustus

Zomerfeest 
Het zomerfeest in De Parette is een 
klassieker. We nodigen je om 11u30 
uit om te klinken op de afsluit van 
de zomervakantie. Daarna volgt 
een heerlijk driegangenmenu. Na 
de middag komt de ‘muzikale ver-
zoekbox’ plaatjes draaien. Je doet 
zelf verzoekjes en die nummers 
worden dan gedraaid. Een garantie 
voor veel dansplezier!

 vrijdag 25 augustus

 LDC De Parette

 11u30-17u

€  €15 (incl. aperitief, BBQ, des-
sert en muzikale namiddag)

+ €    donderdag 17 augustus
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Turnen
In juli en augustus nemen we pauze, 
maar vanaf september turnen we 
opnieuw! We werken met een 
nieuw inschrijvingssysteem. Je 
schrijft je in voor een hele (11 sep-
tember tot 18 december)  of halve 
reeks (11 september tot 23 oktober 
of 6 november tot 18 december). 
Maandag 4 september is een gratis 
proefles. 

 maandag

 LDC De Parette

 10u15

€  €10,5 (halve reeks), €21 (hele 
reeks)

+ €    maandag 4 september

Zumba
Vanaf september vliegen we er 
weer tegenaan met onze cursus 
zumba! Op leuke zomerse muziek 
kan je werken aan je conditie, en 
bovendien leuke dansjes aanleren. 
Lesgeefster Elise staat weer paraat 
om jullie mee te nemen in de won-
dere wereld van de zumba. Er is een 
gratis proefles voorzien op donder-
dag 7 september!

 Vanaf donderdag 7 september 
(volledige reeks: 21 december, 
halve reeks: 26 oktober)

 LDC De Vlinder

 10u00-11u00

€  €35 (volledige) reeks,  
€17,5 (halve) reeks

+ €    donderdag 31 augustus

Café café
In de zomermaanden komen we 
even tot rust, maar op 11 septem-
ber plannen we weer een gezellige 
ontmoetingsnamiddag met koffie 
en taart. Onze vrijwilligers kijken er 
weeral naar uit je te verwennen met 
hun eigen gebakken lekkernijen!

 maandag 11 september 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,5

+ €    maandag 4 september

Verhalen van vroeger 80 +
Aan de hand van verschillende 
foto’s, voorwerpen, filmpjes willen 
we jullie graag meenemen naar de 
tijd van toen. Volgende thema’s 
kunnen aan bod komen: geloof, 
zorg, school, vrije tijd, werk… wie 
zelf ook nog oude foto’s of voor- 
werpen heeft liggen mag deze zeker 
meebrengen! We maken er een 
gezellige namiddag van. 

 maandag 18 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,5

+ €    maandag 11 september

Eerste verjaardagsfeest LDC 
De Vlinder

LDC De Vlinder wordt in september 
één en dit moet uitgebreid gevierd 
worden.  We hopen jullie te kunnen 
vergasten op een memorabel feest. 
We starten onze feestdag met 
een lekkere BBQ. In de namiddag 
hebben we allerlei plaatselijke gast-
vedetten uitgenodigd, die je mee-
nemen doorheen de leuke werking 
van ons centrum. Laat je verrassen!

 vrijdag 22 september

 LDC De Vlinder

 11u30-17u

€  € 15 (incl aperitief, BBQ, des-
sert en muzikale namiddag)

+ €    vrijdag 15 september

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

 maandag 25 september

 LDC De Parette

 14u

€  €2,80

+ €   bij aanvang van de acti-
viteit
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Film ‘De GVR’
Het weesmeisje Sofie wordt uit haar 
bed geplukt door de Grote Vriende-
lijke Reus (GVR). Een reus die geen 
vlieg kwaad doet. Sofie komt er al 
snel achter dat zijn soortgenoten 
minder vriendelijk zijn en samen 
met de GVR smeedt ze een plan om 
alle kinderen te beschermen tegen 
de kwaadaardige reuzen.

 vrijdag 29 september

 LDC De Parette

 14u

€  €2,50

+ €   vrijdag 22 september

Matinee Willem Vermandere
CC Het Spoor lanceerde haar programma voor het seizoen 2017-2018. Ook 
voor voorstellingen overdag, is er een mooi aanbod. Willem Vermandere viert 
dat hij 50 jaar op de planken staat. Raadpleeg de brochure voor het volledige 
aanbod of info over abonnementen (in de dienstencentra of via de site te 
verkrijgen). 

 zondag 15 oktober

 CC Het Spoor

 14u30

€  €13 (vvk), €15 (add), €7 (-26j.)

 CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke, 056 73 34 20
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Kunst in de kijker
Via een zielsdiepe interesse in het 
innerlijke van ‘de mens’ maakte 
Patty Demeulemeester jaren 
geleden kennis met de creatieve 
kant in haarzelf. Haar innerlijke 
beleving kreeg nu ook uiterlijk 
gestalte via beeldhouwen, juweel- 
ontwerp en schilderen. ‘Stralend 
vanbinnen en buitengewoon schit-
terend’ is dan ook de kerngedachte 
van haar werk.

 juli - augustus

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig

Tentoonstelling ‘Talent in De 
Vlinder’

Hulstenaar Arsène stelt zijn hout-
snijwerk tentoon. Het dagverzor-
gingscentrum toont zijn linosneden 
die werden gemaakt tijdens de 
workshop ‘de bezettering’. Per-
sonen met dementie schilderden 
prachtige kunstwerkjes. Ook Jan 
Dewilde, buurman van De Vlinder, 
geeft materialen uit het verleden 
een nieuwe toekomst. 

 maandag 17 tot en met donder-
dag 20 juli

 LDC De Vlinder

 14u00-17u00, op donderdag ook 
van 9u30-12u00

€  gratis

 is niet nodig

Oproep decoratiemateriaal
Vanaf half september zetten we in 
de Parette de Harelbeekse brouwe-
rijen en café’s in het daglicht. We 
doen een oproep om documenta-
tie, (vooral) gebruiksvoorwerpen, 
affiches, boeken, foto’s, ... tegen 
eind augustus te bezorgen aan het 
onthaal van De Parette. Bierglazen 
hebben we voldoende. Uiteraard 
krijg je na de tentoonstelling alles 
terug.

 tegen eind augustus

 LDC De Parette

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

 september - oktober

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

 is niet nodig

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 
herfstvakantie.

 vrijdag

 LDC De Parette

 9u (beginners) 10u15 (gevorder-
den)

€  €22.5 (1e halve reeks), €17.5 (2e 
halve reeks),  €40 (hele reeks)

+ €    vrijdag 1 september

Workshop kleurenanalyse: 
welke kleuren doen je 
stralen?

Je krijgt een korte uitleg rond kleur. 
We bespreken je natuurlijke ken-
merken en geven aan wat je top 
kleuren zijn. Na de kleurenana-
lyse krijg je een kleurenpallet, te 
gebruiken voor kledij, haarkleur en 
make-up. Achteraf krijg je kleur-
staaltjes mee om je kleurenpas-
port te maken. Een top activiteit op 
2 locaties!

 maandag 4 september

 LDC De Vlinder

 13u30-16u30

€  €2,5 

+ €    maandag 28 augustus
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Creaclub: workshop ketting 
maken

Wil je dat tikkeltje extra geven aan 
je outfit? Een mooie ketting kan het 
verschil maken. Lesgeefster Heidi 
leert je de basistechnieken, en na 
de workshop ga je naar huis met 
een prachtig zelfgemaakt juweel. 
Maak je keuze vooraf tussen een 
gehaakte of gestoken ketting (foto 
te bekijken aan het onthaal DCV).

 dinsdag 5 september

 LDC De Vlinder

 13u00-17u00

€  €6 excl materialen (maximum 
€15, te betalen aan de lesgeef-
ster)

+ €   tegen dinsdag 29  
 augustus

Gebruikersgroep 
smartphone

Op initiatief van enkele enthousi-
aste vrijwilligers verwelkomen wij 
graag smartphonegebruikers één 
keer per maand om ervaringen uit 
te wisselen, kleine problemen op te 
lossen en samen tips te verzamelen 
om goed te kunnen werken met je 
eigen smartphone.

 woensdag 6 september

 LDC De Vlinder

 09u00-11u00

€  gratis 

 tegen woensdag 30 augustus

Gebruikersgroep androïd 
tablet

De gebruikersgroep tablet wordt 
nog steeds georganiseerd in De 
Parette. Iedereen die de kneepjes 
van het toestel kent en die graag 
wat weetjes uitwisselt, is welkom. 
Opgepast: het gaat om androïd 
tablets en je dient je eigen toestel 
mee te brengen. De plaatsen zijn 
beperkt!

 vrijdag 8 september

 LDC De Parette

 9u30 – 11u30

€  gratis

 vrijdag 1 september

Computerlessen voor 
starters 

Nog niet veel kaas gegeten van die 
computer? Een beetje jaloers op de 
mensen rondom jou, die dat wel al 
kunnen? We organiseren een cursus 
“surfen” op het wereldwijde web. Je 
leert informatie opzoeken, een reis 
boeken, wegbeschrijvingen maken, 
een mail versturen, foto’s op de 
computer opslaan, …

 maandag 11 september tot en 
met 16 oktober 2017 (6 lessen)

 LDC De Vlinder

 9u00-11u30

€  € 25 voor de reeks

+ €    maandag 4 september

Workshop kleurenanalyse: 
welke kleuren doen je 
stralen?

Je krijgt een korte uitleg rond kleur.  
We bespreken je natuurlijke ken-
merken en geven aan wat je topkleu-
ren zijn.  Na de kleurenanalyse krijg 
je een kleurenpallet, te gebruiken 
voor kledij, haarkleur en make-up.  
Achteraf krijg je kleurstaaltjes mee 
om je kleurenpasport te maken. Een 
topactiviteit op 2 locaties!

 dinsdag 12 september

 LDC De Parette

 13u30-16u30

€  €2,5

+ €    dinsdag 5 september

Voordracht 
‘sportverslaggeving’

Sportverslaggeefster Steffy Merle-
vede (VRT)  is verslaggeefster op 
Sporza Radio. Sporza Radio brengt 
verslag van alle wedstrijden uit de 
Jupiler Pro League, wedstrijden 
voor de Beker van België, Europese 
wedstrijden van Belgische voet-
balploegen en wedstrijden van de 
Rode Duivels. Tijdens deze voor-
dracht vertelt ze ons over de wer-
king van sport op de radio en de 
programma’s op Radio 1. 

Ze brengt voor ons ook enkele 
klankfragmenten mee. 

 woensdag 13 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00     €   €2,5 

+ €   tegen woensdag 6  
 september
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Voordracht ‘composteren’
Onze spreker Filip Fillieux is com-
postmeester en neemt ons mee in 
de wondere wereld van dit natuur- 
lijke proces. Micro-organismen, 
wormen en schimmels in ideale 
omstandigheden hun werk laten 
doen in jouw huishoudelijk afval, 
zorgt ervoor dat je de ideale grond 
hebt voor verdere aanplanting.

 donderdag 14 september

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,5 

+ €    donderdag 7 september

Lessenreeks android tablet en smartphones
Heel veel tablets en smartphones werken met Android. Jouw tablet en smart-
phone helpen je bij jouw dagdagelijkse taken. Tijdens deze opleiding leren we 
je zelfstandig jouw weg te vinden in de vele mogelijkheden die een tablet en 
een smartphone bieden. Computerkennis is geen must maar wel een voor-
deel. Wie een gezonde interesse en open mind heeft voor nieuwe technologie 
zal hier zeker aan zijn trekken komen. Opgelet: Je moet wel je eigen toestel 
meebrengen.

 dinsdag 19 september tot en 28 november (m.u.v. de schoolvakanties)

 Dorpshuis De Rijstpekker

 9u – 12u

€  €80,00

+ €    dinsdag 12 september

Lessenreeks Facebook
Wil je graag met Facebook leren 
werken? Dit is jouw kans! In 5 lessen 
leer je aan hoe je met deze sociaal-
netwerksite aan de slag gaat. Er is 
plaats voor 16 personen, waarvan 
5 personen een laptop of smartp-
hone zelf moeten meenemen. Geef 
bij inschrijving door wat je mogelijk-
heden zijn. 

 donderdag 21 september - 19 
oktober

 LDC De Parette

 8u45 – 11u50

€  €45

+ €    maandag 11 september

Lessenreeks Ipad – Iphone
Deze opleiding leert je werken met 
je iPad of iPhone of leert je je toe-
stel beter kennen. Een website op- 
zoeken, je agenda beheren, emails 
verzenden, … je kan het allemaal 
leren. Je neemt met de lesgever 
je allereerste stappen en leert de 
knoppen kennen. Ook als je nog 
meer uit je toestel wil halen, ben je 
welkom! Je beschikt over een eigen 
iPhone of iPad.

 maandag 25 september tot en 
met 23 oktober

 LDC De Vlinder

 13u30-16u30

€  €45

+ €    maandag 18 september

Crea: workshop haken
In deze workshop leert Katrien je 
de basisknepen van het haken. Ze 
brengt ook patroontjes mee zodat 
je zelf meteen aan de slag kunt! 

 dinsdag 26 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

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

+ €     dinsdag 19 september
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Voordracht ‘site De Vlinder’
Op 4 oktober vliegt De Vlinder door 
de tijd. Erfgoedkring De Roede van 
Harelbeke neemt ons aan de hand 
van foto’s mee naar vervlogen tijden, 
toen het stukje Harelbeke tussen 
De Mol en Kanaal Bossuit-Kort- 
rijk er helemaal anders uitzag dan 
nu. Een namiddag die je niet mag 
missen!

 woensdag 4 oktober 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,5

+ €    woensdag 28 september

Creaclub: workshop 
bloemschikken

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

 maandag 9 oktober

 LDC De Vlinder

 14u00-16u30

€  €25 incl materialen

+ €     maandag 2 oktober

Digitale week 2017: Iedereen 
mediawijs!

Ook dit jaar nemen we jullie gedu-
rende twee weken mee op een 
digitale reis. Er staan heel wat boei- 
ende ‘mediawijze’ activiteiten op 
het programma. Vanaf 18 septem-
ber vind je in de 3 dienstencentra 
de boekjes terug met de geplande 
workshops. De inschrijvingen star-
ten vanaf 2 oktober.

 23 oktober tot en met  
5 november

 verspreid over Harelbeke

 afhankelijk van de workshop

€  afhankelijk van de workshop

 vanaf 2 oktober

i  programmaboekje vanaf 18 
september in alle LDC’s
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ACTIVITEITENAANBOD

Taal en computerlessen 55+ ism CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Helkijn
In september en oktober starten in de lokale diensten-
centra opnieuw de taallessen voor 55-plussers. Het 
aanbod ziet er als volgt uit:

LDC De Parette: Duits 7 (vrijdagvoormiddag), Engels 8* 
(maandagnamiddag), Engels praatgroep (woensdagvoor-
middag), English through videos, songs and stories* (dins-
dagvoormiddag), Spaans praatgroep (dinsdagnamiddag). 

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

LDC De Vlinder:  Engels 2 (vrijdagvoormiddag), Engels 
praatgroep* (dinsdagnamiddag), Spaans 2 (woensdag-
voormiddag), spaans praatgroep (dinsdagvoormiddag)

De lessen met een * zijn uitgebreid naar 80 lestijden en 
starten in de week van 18 september. De overige lessen 
starten in de week van 9 oktober.

De computerlessen gaan door in de Arendstraat 62 in het 
CVO van Harelbeke: eerste stapjes met je PC (windows 
10), Mac initiatie, ontdek het internet-google diensten, 
de wereld van Office, opfris office, tablet beginners, iPad 
beginners, iPad gevorderden, workshop iPad, hardware, 
PC EHBO, opfris multimedia, Photoshop Elements 1 en 
Photoshop Elements Expert, videobewerking Adobe Pre-
miere, maak je eigen fotoalbum.

Het volledige taal- en computerlessenrooster vind je in 
de lokale dienstencentra en het CVO Harelbeke. Er zijn 
voorrangsregels voor bestaande cursisten en nieuwe 
cursisten die 55+ zijn uit Harelbeke. Meer info over de 
inschrijvingsnamiddagen vind je in hieronder.

Info- en 
inschrijvingsnamiddag  
LDC De Vlinder

Het aanbod van onze taal- en com-
puterlessen vind je terug in deze 
Parettegazette. In de dienstencentra 
gaan hiervoor info- en inschrijvings-
namiddagen door. In De Vlinder  zal 
een leerkracht Engels, Duits, Spaans 
en Frans je meer info geven en/of 
een taaltest afnemen om je niveau 
te bepalen. Ook een leerkracht ICT 
is aanwezig.

 donderdag 24 augustus

 LDC De Vlinder

 14u tot 17u

€  gratis

 niet nodig

Info- en 
inschrijvingsnamiddag 
LDC De Parette

Het aanbod van onze taal- en com-
puterlessen vind je terug in deze 
Parettegazette. In de dienstencentra 
gaan hiervoor info- en inschrijvings-
namiddagen door. In De Parette  zal 
een leerkracht Duits, Italiaans en 
Spaans je meer info geven en/of 
een taaltest afnemen om je niveau 
te bepalen. Ook een leerkracht ICT 
is aanwezig.

 dinsdag 29 augustus

 LDC De Parette

 14u tot 17u

€  gratis

 niet nodig

Info- en 
inschrijvingsnamiddag  
DH De Rijstpekker

Het aanbod van onze taal- en 
computerlessen vind je terug in 
deze Parettegazette. In de dien-
stencentra gaan hiervoor info- en 
inschrijvingsnamiddagen door. In 
Dorpshuis De Rijstpekker zal een 
leerkracht Spaans en Italiaans je 
meer info geven en/of een taaltest 
afnemen om je niveau te bepalen. 
Ook een leerkracht ICT is aanwezig.

 donderdag 7 september

 DH De Rijstpekker

 14u tot 17u

€  gratis

 niet nodig
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QU
IZQUIZ 

KEN UW STAD–VOETBAL IN HARELBEKE
Zolang KRC Harelbeke in provinciale reeksen 
speelde werden de spelers in Harelbeke en 
omliggende gemeenten gerecruteerd. Na 
promotie naar bevordering (nu 4de nationale) 
kwam een eerste vedette uit het Antwerpse de 
ploeg versterken. Wie was deze speler?

 A Gomaar Mens
 P Vic Mees

In 2de klasse kon KRC Harelbeke een tijdje 
rekenen op de diensten van een internationaal 
bekende trainer. Wie was deze trainer?

 I Ernst Happel
 L Raymond Goethals

In 1995 promoveerde KRC Harelbeke, na winst 
in de eindronde, naar 1ste nationale. Hoeveel 
seizoenen speelde de ploeg op dit hoogste 
niveau?

 O vijf seizoenen
 N zes seizoenen

In Harelbeke is ook een damesploeg actief: SW 
Ladies Harelbeke. In welke afdeling speelden 
onze dames het voorbije seizoen?

 S 2de provinciale
 R 1ste provinciale

Hulste Sportief speelde dit jaar goed mee in 
3de provinciale. Op welke plaats sloten zij het 
voorbije seizoen af? 

 R 7de plaats
 B 4de plaats

Ons Genot Stasegem kende dit seizoen heel wat 
tegenslag in 4de provinciale. Voor de stichting 
van deze club waren er in Stasegem twee clubs 
aan de slag. Wie waren zij?

 E  Blue Star en White Star
 M White Star en Stasegem Sport

Ook in het scheidsrechterskorps had 
Harelbeke  een vertegenwoordiger die heel wat 
wedstrijden in 1ste nationale floot. Wie was deze 
scheidsrechter?

 T John Vereecke
 K Jan Vanneste

Naam :

Oplossing quiz

TRAIN JE BREIN

OPGAVE: Vorm met de letters, die bij de juiste 
antwoorden horen, een zevenletterwoord:
In te dienen bij 1 van de centrumleiders tegen vrijdag 
8 september 2017
Oplossing Quiz – Ken Uw stad – Kerken: het te zoeken 
woord was RELIGIE
Proficiat Willy Messiaen, die  2 drankbonnetjes mag 
ophalen aan het onthaal van een dienstencentrum 
naar keuze.
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel n°57

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°57  

1

1

12 17 21

7

1

9

11

2

2

13 18

8

2

3

3

14 19

9

3

14

7

4

4

15 20

10

4

17

5

5

16

11

J

5

12

2

3

6

6

6

7

7

8

8 10

16

9

9

15

4

6

10

10

13

8

11

11

18

19

12

12 1

13

13

21

14

14

20

HORIZONTAAL 
1.  Hoog bolwerk in Brussel  -  vader 

na moeder    

2.  Lesgever  -  erudiet, geletterd 

3.  Vleien  -  noot 

4.  Op de wijze van (fr.)  -  uit een be- 
paald werelddeel 

5.  Europeaan  -  bloemsierkunst 

6.  Economische Raad  -  Deense 
munt  -  achterzijde van hals  -  
Thermote & Vanhalst 

7.  Ter stede  -  Son Eminence  -  Ko- 
ninklijke Luchtvaart Eenheid  -  
overdreven   

8.  Strijkmes  -  zeef

9.  Schaal van ei  -  koude knoflook-
saus

10.  Meisjesnaam  -  Hawaïaans snaar- 
instrument   

11.  Inwoner van Estland  -  pers.vnw. 
-  lof

12.  Proef, test  -  heilige rivier in Indië 
( 3200km) 

13.  Achter  -  zilverwit metaal  -  docu-
mentatie voor tijdschriftartikelen

14.  Bevindt zich in horizontale hou-
ding  -  fanaticus   

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

VERTICAAL
1.   Personen leren lezen en schrijven
2.  Delen van een breuk  -  Christelijke 

Mutualiteiten -  geheel
3.  Via de mond  -  transparant blad
4.  Vloertapijt  -  Noord-Amerikaans 

religieus lied
5.  International Air Transport Asso-

ciation  -  werkelijkheid
6.  Bloedvergiftiging (door slechte 

werking van nieren)  -  ter plekke 
eisen  -  te koop

7.  Elastiek  -  sneeuwlat
8.  Schermbloemige plant met giftige 

bladeren
9.  Benard, hachelijk  -  Eisenhower  

-  Laus Deo (Gode zij lof)
10.  Reeds  -  papegaaiachtige vogel
11.  Stad en rivier in Rusland  -  narig-

heid, misère 
12.  Inwoner van bepaald werelddeel  

-  eierhouder 
13.  Militaire Eenheid -  Vlaamse 

tv-zender  -  plezier 
14.  Verdoving van pijn  -  plaaggeest

Oplossing nr. 56 Zweeds raadsel:  
Gedane Zaken Nemen Geen Keer

Proficiat aan Jozef Vanassche, die 2 drankbonnetjes mag ophalen aan het 
onthaal van een LDC naar keuze!!
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IEDEREEN BEROEMD
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M. DEWEER & Zn
SANITAIRE INRICHTINGEN

Schragenstraat 41
8540 Deerlijk

www.deweer.be

tel. 056 77 71 98
fax 056 77 79 19

sanitair@deweer.be

4646



Elfde Julistraat 105 - 8530 Harelbeke
056 72 37 74

OCMW HARELBEKE

TE HUUR
Vakantiewoningen

Lac de Serre Ponçon
Alpes de Haute Provence

info op www.duchato.be

Duyck Tom
056 72 74 57  -  0475 80 34 94

COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Callewaert Jean-Pierre 

Callewier Marcel 

Decavele Joris 

Demeulemeester Willy 

Phyfferoen Eric 

Verbeke Werner 

Verhenne Willy 

Derez Mieke 

Devies Celine 

Ameloot Jacinta 

Desloovere Louise 

D’haene Ine

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Labeeuw Mario 

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

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

19e JAARGANG  -  NR 108

V.U. OCMW HARELBEKE 
PARETTEPLEIN 19 
8530 HARELBEKE

Deze Parettegazette wijdt je in de won-

dere wereld van de LDC’s in. Je vindt 

er een gedetailleerd overzicht van hun 

activiteiten en dienstverlening. Ze ver-

schijnt elke drie maanden en het lidgeld 

bedraagt jaarlijks €5. Inschrijven kan 

aan het onthaal van elk LDC. Een gratis, 

digitale versie vind je steeds terug op  

www.ocmwharelbeke.be. 

OCMW HARELBEKE



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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 90 

onthaal@ocmwharelbeke.be

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

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

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70 

derijstpekker@ocmwharelbeke.be

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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

onthaal.devlinder@ocmwharelbeke.be

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

DE PARETTEGAZETTE


