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VOORWOORDWELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA
Beste lezer,

De hittegolf zou voorbij zijn en 
stilaan kunnen we beginnen 
uitkijken naar de feestdagen. 
In december is iedereen terug 
welkom op onze gezellige kerst-
feestjes. Maar laat ons eerst 
nog wat nagenieten van de zwoele zomer tijdens onze fiets- en wandeltochten doorheen Vlaamse wegen.

Na een inspanning plannen we telkens ook verschillende ontspanningsmomenten. In De Vlinder starten we in oktober 
met een leesclub, in De Rijstpekker staan de vele creaworkshops al in het teken van de feestdagen en in De Parette 
neemt José je mee op reis door Uganda. Kan jij echt genieten van een gezellige babbel bij een kop koffie en een stuk 
taart? We verwelkomen jou en jouw vrienden graag op onze koffieklets! 

Op vrijdag 30 november gaat de 3de ‘Grootmoederskeuken’ door, we zetten samen met jullie de feestmaand in met 
koeientong en kroketjes. Kook je zelf graag dan ben je steeds welkom op de kookworkshops in De Vlinder. Kortom we 
gaan “heerlijke” feestdagen tegemoet!

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

Veel leesplezier en tot binnenkort! 

Sandra, Ine, Dagmar, Pedro, Céline, Louise en Mieke
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Je bent natuurlijk ook welkom in de LDC’s voor meer informatie en om ons van dichtbij te leren kennen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAFÉ CAFÉ
Je bent op zoek naar een leuke 
namiddag, te midden het volk, met 
een stukje taart en koffie? Kom 
gerust langs! In oktober voorzien 
we voetmassage, in november de 
oorlogsfilm ‘The Longest Day’ en 
in december is er een optreden 
van de 3e kleuterklas van Basis-
school Ter Gavers.

 woensdag 10 oktober,  
14 november en donderdag  
13 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    1 week voordien

KOFFIEKLETS
Gezellig bijpraten met oude ken-
nissen? Of nieuwe mensen ont-
moeten bij een kopje koffie en 
een stukje taart? We nodigen je 
graag uit op onze koffiekletsen in 
Dorpshuis De Rijstpekker. 

 woensdag 17 oktober,  
21 november en 19 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50 (excl. vervoer)

+ €   1 week voordien

KAFFIEBOALE
Voor een leuke babbel en een lek-
kere knabbel: welkom op onze kaf-
fieboale! Een ideaal moment om 
mensen te leren kennen en gezel-
lig bij te praten. We zorgen voor 
versnaperingen met een nostalgi-
sche toets.

 vrijdag 26 oktober,  
23 november en 28 december

 LDC De Parette

 14u30

€  €2,50

+ €   1 week voordien

DE LOKALE 
DIENSTENCENTRA HOUDEN  
‘NEN KAFFIEKLETS’!

Deze zomer brachten we de buurtbewoners samen op 
hun eigen stoep met “kaffieplezier ip ’t plankier” en tij-
dens de “Babbel(b)uur”, voor een gezellige babbel bij 
een tas koffie. Deze winter nodigen we jullie uit op de 
koffieklets in de dienstencentra.

Al jaren organiseren de lokale dienstencentra elke maand 
hun koffieklets. Nu eens met een stuk taart, dan eens 
met een ijsje of een verse wafel, maar steeds met een 
verse tas koffie of thee. Bezoekers slaan een babbeltje 
met ‘oude’ bekenden en leren anderen kennen. 

Hoewel een koffieklets vooral gaat om een gezellige 
babbel bij een kop koffie geeft elk dienstencentrum een 
andere invulling aan zijn koffieklets. 

In De Vlinder zorgen we niet enkel voor koffie met gebak, 
we zorgen ook voor extra ontspanning met een leuke 
activiteit tijdens de “Café café”. Zo konden de bezoe-
kers deze zomer al leren petanquen. In oktober zullen 
de aanwezigen kunnen genieten van een deugddoende 
voetmassage, in november kijken we samen naar de oor-
logsklassieker ‘The Longest Day’ en in december zorgen 
een heleboel kleuters voor een middag vol vermaak. In 
De Vlinder kan je je zeker niet vervelen.

De maandelijkse “Koffieklets” is in De Rijstpekker een 
vaste waarde geworden waar bijna iedere Hulstenaar op 
afkomt. De keuken zorgt voor de taart, de dames voor 
de koffie en jullie allemaal samen voor het plezier. Voor 
elke koffieklets worden ook alle 80-plussers van Harel-
beke persoonlijk uitgenodigd. Na het project ‘Hulste (be)
zorg(d)t’ waar we alle 80-plussers van Hulste een bezoek 
brachten, blijven we hen samenbrengen in de Rijstpekker. 

En dan is er nog de “Kaffieboale” in De Parette. Nooit 
hadden we verwacht zoveel mensen vanuit het centrum 
samen te kunnen brengen bij een stuk taart en een kop 

koffie. Elke maand komen er nieuwe mensen onze kaf-
fieboale ontdekken en allen komen ze de volgende keer 
terug. Ze leerden er nieuwe mensen kennen of zagen er 
oude bekenden terug. Deze winter pakken we uit met dat 
ietsje meer en kiezen we niet voor de gebruikelijke taart, 
maar voor heerlijke desserts uit grootmoeder’s keuken. 

Heb je zin in een gezellige koffieklets? Wij verwelkomen 
jullie met open armen en lekkere koffie!

Louise Desloovere
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INTENS VERDRIET HEEFT TE MAKEN MET DE 
CAPACITEIT OM LIEF TE HEBBEN
Het verlies verwerken van een dierbare die overleden 
is, noemt Manu Keirse “rouwarbeid”. Met het woord 
“arbeid” duidt hij aan dat het gaat om een emotionele 
arbeid die belastend kan zijn voor zowel lichaam als 
geest. Keirse ziet 4 taken in de rouwarbeid :

1. Onder ogen zien van de werkelijkheid van het 
verlies

De eerste dagen na het overlijden komt men vaak in een 
toestand van een soort verdoving  terecht.  De werkelijk-
heid lijkt niet volledig door te dringen. Deze gevoelens 
zijn een natuurlijke weg om zich tijdelijk te beschermen 
tegen de volle realiteit van het sterven van een geliefde, 
een soort tijdelijke “time-out”. Deze fase van niet ten 
volle onder ogen zien van het verlies kan lang duren.

Om het rouwproces echt in te zetten, moet de werkelijk-
heid van het verlies erkend worden.  

Hulp bij het doormaken van deze fase kan zijn :
- Afscheid nemen van de overledene, zodat men de 

werkelijkheid letterlijk onder ogen kan zien.
- Een antwoord krijgen op alle mogelijke vragen over 

het overlijden om de werkelijkheid ten volle te laten 
doordringen.

2. Het ervaren van de pijn van het verlies

De tweede taak is het ervaren van de pijn van het ver-
lies.  Er is absoluut geen weg om de pijn heen.  De enige 
weg naar verwerken is recht door de pijn heen te gaan.   
Wanneer men de pijn ontloopt (door het nemen van 
kalmeermiddelen, door zich te verliezen in zijn werk, 
door zich af te sluiten,...) komt de pijn vaak op een later 
moment terug onder de vorm van één of ander ziek-
tesymptoom of afwijkend gedrag.  Het probleem is dat 
men op dat latere moment vaak het verband niet meer 
ziet met het eerdere verdriet en dat mensen in de omge-
ving minder beschikbaar zijn om te luisteren.

Deze tweede taak van de rouwarbeid vraagt soms om 
onderbreking, om momenten waarop men afscheid 
neemt van de pijn, om wat bij te tanken.  Men moet 
er eens uit, naar de film, naar zee,…  Dat is af en toe 
noodzakelijk om te voorkomen dat men totaal uitgeput 
geraakt door de pijn.

3. Zich aanpassen aan de wereld zonder die ander

Deze taak is verschillend voor elke rouwende, afhankelijk 
van wie de overledene was, hoe hun relatie was en welke 
rollen de overledene in hun leven vervulde.  

Voor ieder van hen is het iets anders, maar iedereen 
moet zich hoe dan ook aanpassen.

Je kunt de rouwenden hier best helpen door steeds 
opnieuw te luisteren naar wat deze aanpassing voor hen 
betekent.  

4. Opnieuw leren genieten van het leven

Soms duurt het heel lang vooraleer mensen opnieuw 
kunnen en durven genieten. Het is niet abnormaal dat 
het 2 jaar duurt en het is heel normaal dat het 5 tot 7 jaar 
duurt om het verlies van een kind te verwerken. 

Velen hebben moeite met deze taak, omdat ze bang zijn 
dat ze dan de overledene oneer aandoen, als ze opnieuw 
leren houden van het leven of van andere mensen.  

Verwerken heeft echter niets te maken met vergeten, 
maar alles met ermee te leren leven.  

Momenten van genieten, kunnen onverwacht afgebro-
ken worden door pijn.  Je kunt het vergelijken met je 
schaduw.  Je schaduw loopt altijd met je mee.  Soms 
klein, soms groot, soms achter je, soms voor of naast.  
Soms zie je hem niet en dan plots ligt hij langgerekt voor 
je voeten.

Annelies Demuynck

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 
DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER:
Donderdag 18 oktober 2018 van 13u00 tot 14u00

Woensdag 7 november 2018 van 13u00 tot 14u00

Donderdag 20 december 2018 van 13u00 tot 14u00

LDC DE PARETTE:
Maandag 29 oktober van 14u30 tot 16u30

Maandag 26 november van 14u30 tot 16u30

Maandag 17 december van 14u30 tot 16u30

LDC DE VLINDER:
Donderdag 18 oktober van 13u30 tot 14u30

Dinsdag 13 november van 13u30 tot 15u00

Maandag 17 december van 13u30 tot 14u30

VRIJWILLIGERSHOEKJE

GEZOCHT: CHAUFFEUR MINDER MOBIELEN 
CENTRALE
Wat?

Je helpt je mindermobiele medemens letterlijk de weg 
op. Je doorbreekt zo het isolement en brengt de mensen 
op hun gewenste bestemming. 

Je houdt rekening met de beperkingen van de leden 
(fysisch of psychisch): je helpt bij het in- en/of uitstappen, 
bij het begeleiden tot binnen, …

Je rijdt met je eigen wagen of met onze minibus.

Tijdens de ritten die je uitvoert als chauffeur van de 
Minder Mobielen Centrale, ben je steeds omnium ver-
zekerd (lichamelijke schade en schade aan de wagen). 
Voor deze ritten ontvang je ook een kilometervergoeding.

Heb je nog enkele uren vrij? Wil je liever enkel in het 
weekend rijden? Overdag of liever ’s avonds? Je bepaalt 
volledig zelf hoeveel, wanneer en naar waar je wil rijden. 

Wie?

Jij bent sociaal, behulpzaam en geduldig. Je rijdt graag 

met de wagen en kent de wegcode.

Wij bieden: 

Een zinvolle vrijetijdsbesteding op jouw maat, respect 
en waardering, verzekering, vorming of opleiding, een 
jaarlijks vrijwilligersfeest, maaltijden aan kortingstarief, 
griepvaccin, inspraakmogelijkheden, … 

Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be 
of bel naar 056 73 51 80. 

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

Sandra Snick

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

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u00

 056 73 51 80 

 vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be 

ANDERE OPENSTAANDE 
VRIJWILLIGERSVACATURES

Om onze werking verder te ondersteunen zijn we nog 
op zoek naar vrijwilligers voor volgende taken:

• Barvrijwilligers 

• Logistieke ondersteuning in WZC De Parette

• Petanque in WZC de Ceder a/d Leie

• Rolwagens duwen tijdens wandelingen in WZC de 
Ceder a/d Leie 

• Contactkoor in WZC De Vlinder
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ZORGBEDRIJF 
HARELBEKE 
BRACHT 
DEZE ZOMER 
OPNIEUW 
DE BUURT 
SAMEN OP DE 
STOEP
Met “Kaffieplezier ip ’t plankier” 
trokken we voor het 3de jaar op rij 
de straten van Hulste in met onze 
bakfiets gevuld met lekkere koffie 
en thee. Ondanks de warme tem-
peraturen konden we telkens meer 
dan 40 buurtbewoners ontmoeten 
op ‘het plankier’. We willen graag 
al onze gastvrouwen en gastheren 
bedanken voor de locaties, de hulp 
en de lekkere gebakjes. Zonder 
jullie gastvrijheid en de inzet van 
onze vrijwilligers hadden de bezoe-
kers niet zo kunnen genieten. 

Gelijklopend met “Kaffieplezier ip ’t 
plankier” trokken we deze zomer ook 
andere buurten in met de “Babbel(b)
uur”. Vele buurtbewoners vonden hun 
weg naar onze ‘Babbel(b)uur’-mobiel. 
Buren kwamen samen voor een tas 
soep of een kop koffie en geraakten 
aan de praat. Dankzij de “Babbel(b)
uur” hebben we een aantal nieuwe 
vrijwilligers mogen ontvangen en 
hebben we verschillende buurtbewo-
ners kunnen helpen met onze dienst-
verlening. Een geslaagde zomer dus. 
Ook volgende zomer zullen we weer 
in het straatbeeld opduiken, tot dan!

Louise Desloovere

IN JE BUURT U IN DE KIJKER

TEAM DE 
VLINDER WINT 
DE BEKERKETS
Op 18 juli mocht Stefaan Persyn de 
beker in ontvangst nemen voor het 
petanque team van LDC De Vlinder. Zij 
wonnen namelijk de Bekerkets van de 
Seniorenraad van Harelbeke. Proficiat!

1e ZOMERBRUNCH WAS EEN SUCCES
LDC De Parette sloot de zomer af met een lekkere brunch. Meer dan 70 mensen kwamen op vrijdag 24 augustus genieten 
van een rijkelijk gevuld buffet met heel wat lekkers. Bedankt dat jullie erbij waren en tot volgend jaar! 

IEDEREEN GENOOT  
VAN DE HIGH TEA
De laatste ‘Kaffieplezier ip ’t plankier’ voor 2018 
hield halt in Dorpshuis De Rijstpekker. De buurt-
bewoners van Hulste kwamen deze keer mas-
saal samen op ons plankier voor een kop koffie 
of thee, wat lekkers en de gekende ambiance.
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AAN HUIS BIJ… 

Niet onbelangrijk is het om de naam van de genodigde 
voor het interview juist te noteren. Op de vraag “Is het 
Philippe of Filip?”, is het antwoord: “Door een kleine 
verstrooidheid heeft de ambtenaar in mijn geboorteakte 
de naam Fhilip geschreven, met een verwijzing naar de 
Vlaamse en de Franse versie.”

Het wiegje van Fhilip stond in een afgelegen stekje ergens 
in Deerlijk. Zijn geboortedatum, 8 december 1952, is 
de juiste en bevestigd door vader André en moeder 
Marie-Louise Ostyn. André was boekhouder en in zijn 
vrije tijd was hij ook zendamateur. Fhilip wordt ietwat 
vrolijk als hij vertelt dat zijn vader al zijn rekenwerk ver-
richtte op een ongekend klein maar zwaar en vernuftig 
rekenmachientje. Tekenend voor de band en zijn latere 
omgang met allerlei micromechanismen.

Van zijn lagere schooljaren herinnert Fhilip zich nog goed 
dat hij tijdens zijn zesde leerjaar maandenlang ziek en 
bedlegerig was. Toch kon hij net als elke gezonde tiener 
zijn middelbare opleiding afwerken in het St-Jozefsinsti-
tuut in Kortrijk. Hij volgde daar de richting wiskunde/
wetenschappen. Voor het eerst hoorde hij daar ook zijn 
droomengel fluisteren: “Fhilip, jij wordt later piloot!”. 
Dat broeder Camiel zijn leraar was, maar ook de leraar 
van zijn vader en van zijn zoon Michaël is geweest, reikt 

verder dan wat men met het woord ‘toeval’ onder tafel 
schuift.

 Als trommelaar stapte Fhilip op in de rijen van het trom-
melkorps van de grote dorpsfanfare. Alweer ziet hij een 
onderliggende verbindingslijn met wat hij in Deerlijk aan 
muziekervaring opnam. In de muziekschool had hij gedu-
rende een korte tijd de elementaire beginselen van de 
notenleer bestudeerd, maar daarnaast had hij vooral op 
eigen initiatief allerlei instrumenten, waaronder ook het 
orgel, leren bespelen.

Voor zijn hogere studies, A1 Analytische Chemie en Voe-
dingsanalyses, trok hij naar Gent. Nu komt hij met een 
heel bijzondere ervaring voor de dag. Vlak bij zijn kot 
bevond zich het justitiepaleis waar hij meerdere keren 
het verloop van een assisenzaak volgde. Daarvoor moest 
hij al eens een reeks lessen brossen, maar dat verzuim 
maakte hij goed door zich te verdiepen in het mysterie 
van de falende mens.

Zijn jonge wensdroom werd vervuld op het vliegveld van 
Wevelgem. Eerst leerde hij de onvoorspelbare grillen van 
de luchtlagen kennen aan boord van zijn zweefvliegtuig. 
Later kon hij de verten gaan verkennen van achter het 
stuur van zijn motorvliegtuig. Dat je ook geluk moet 
hebben in het leven heeft hij mogen ervaren toen hij 

tijdens een landingsmanoeuvre een ander vliegtuig pal 
recht op zich zag afkomen. Heel nipt kon hij nog optrek-
ken terwijl de andere gelukkig een dalende beweging 
maakte.

In het jaar 1975 trok Fhilip het soldatenpak aan. Op zijn 
droomwens om militair piloot te worden, werd niet inge-
gaan. Blijkbaar had hij de passende duwarmen van het 
milieu niet achter zich. Zo kwam hij terecht in de kazerne 
in Houthulst, gelegen midden in het slagveld van WO I. 
Reeds als tiener had hij altijd geboeid geluisterd naar de 
vele oorlogsverhalen. Nog boeiender werd het wanneer 
hij de opdracht kreeg om de explosiemechanismen in 
bommen en granaten te onderzoeken. Zelfs bij DOVO 
werd op hem beroep gedaan. Voor zijn medesoldaten 
was hij sergeant Gil, en zij mochten dikwijls ervaren dat 
hij aan hun kant stond. Niet alleen gaf hij hen speciale 
lessen, maar ook hun sociale leven nam hij ter harte. Zo 
kon hij bekomen dat een soldaat, die kostwinner was, 
vrijgesteld werd van verdere dienst. En in zijn vrije tijd ’s 
avonds ging hij vaak helpen op de boerderij van één van 
zijn rekruten. Om samen met hem een pintje te drinken, 
loodste hij hem binnen in de mess van de onderofficie-
ren, een oord dat eigenlijk voor soldaten ontoegankelijk 
was.

In het jaar 1976 zwaaide hij af, en alweer werd Fhilip een 
uitzonderlijke belevenis rijker. De pastoor van de paro-
chie van de Statiewijk in Deerlijk deed hem het lumineus 
voorstel om voor de kerk een pijporgel in elkaar te knut-
selen. Dit meesterstuk maakte hij met 144 pijpen met 
daarbij de bouw van het bijhorende orgelklavier.

In het jaar 1976 werd Fhilip als jonge chemicus tewerkge-
steld in de kliniek van Maria’s Voorzienigheid te Kortrijk. 
In het labo deed hij onderzoek naar hormonen, ontwik-
kelde hij een methode voor het onderzoek op hemo- 
globinevorming en werkte hij aan een methode voor 
een snelle identificatie van bacteriën. Vaak werkte hij 
lange overuren om defecte apparaten te herstellen. In 
het jaar 1989 maakte hij een overstap naar het bedrijf 
Servaco te Wevelgem. Ook daar deed hij onderzoek in 
het labo maar nu meer gericht op de kwaliteitsnormen 
rond voeding en veevoeding. Door de vele rechtstreekse 
contacten kreeg hij zicht op een achterliggend milieu dat 
veel malafide tentakels had. Daarvan getuigden destijds 
de hormonencrisis, de dioxinecrisis en de gekke koeien-
ziekte. Met een knipoogje naar zijn vroegere bezoeken 
aan verschillende assisenzaken kon hij zich veilig stellen 
in deze grijze wereld. Toen Servaco in 1990 uitgroeide tot 
een milieulaboratorium werd hij hoofd van het Analytisch 
Laboratorium voor Gaschromatografie en Massaspectro-
metrie. De laatste tien jaar was hij als supervisor verant-
woordelijk voor de afdeling Chemie.

In het jaar 1980 huwde Fhilip met Sonja Vandebuerie met 
wie hij de warme opvoeding van drie kinderen ter harte 
nam: Michaël, Nicolas en Julie.

De bedoeling Fhilip te interviewen als deskundig kenner 
van WO I en als auteur van het boek ‘Harelbeke – Bavik-
hove – Hulste … in den anderen oorloge’ verzinkt in het 
vernemen van al die andere feiten en belevenissen.

Fhilip, wij begonnen ons interview met een korte uitleg 
over een spellingfout in je voornaam en wij eindigen ook 
met een nieuwe fout: dit was geen ‘interview’, dit was 
een ‘unterview’! Wij kregen een wijds overzicht van de 
opeenvolgende stappen doorheen jouw levensjaren, 
maar je wierp ook licht op de onderliggende stroomlijnen 
van droom naar realiteit. Veel dank voor deze unieke ken-
nismaking. Dat zullen onze lezers beslist ook appreciëren.

En… er komt nog een vervolg aan dit verhaal. Er liggen 
immers niet enkel rond Houthulst explosieve dingen, 
maar ook in en rond Harelbeke. En die blijven niet ver-
borgen voor een speurneus als die van Fhilip.

U AAN HET WOORD U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam: Fhilip Vannieuwenhuyze

Geboortedatum: 08/12/1952

Gehuwd met Sonja Vandebuerie

Vader van 3 kinderen

Beroep: laborant

Hobby’s: muziek, elektronica & heemkunde
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WIE IS WIE? 
Deze foto werd genomen in 1956 in de 
Floralie. Wie zijn deze twee dames?  

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

Oplossing foto juli-september 2018:

De uitbaters van de herberg ‘Den Doorn’ 
André Barzeele (midden) en Alice Soubry 
waren in 1952 een partijtje golfbiljart aan 
het spelen met hun schoonzoon Olivier Ver-
haeghe.

Met dank aan Barzeele Frank voor het instu-
ren van de oplossing.

GEDICHT
Op 18 september ging de langverwachte gedicht- 
ennamiddag door in LDC De Parette. Walter van 
Hemelhuis bracht er samen met Willy Verhenne 
het gedicht dichter bij de mens. We beluisterden 
ook een aantal gedichten van onze overleden huis-
dichter Diane Pouleyn. We laten jullie nog even 
nagenieten.

De her fst is daar…

De her fst is daar en ik, ik ben klaar:  

met mijn jas en sjaal en pinnemuts!

Jan de Wind, is welgezind. Hij doet de bomen 

wuiven …

En wij, wij moeten steeds die frissere lucht 

opsnuiven…

Stoeien ga ik, op rotte bladeren, door plas 

en modder, hoe vuil!.. .

Geloof je dat echt? Ik neem je vrolijk bij de 

neus…

Zo een domheid laat ik liever voor de laarzen 

van … de REUS…

Walt. Van Hemelhuis

WEERSPREUKEN
OKTOBER

•  De herfst is 
begonnen, de 
wind losge-
sprongen.

•  Vliegen de 
kraaien onregel-
matig, binnen 
de twee dagen wind gestadig.

• De beste windwijzer is de koe, haar kont staat altijd naar 
de regen toe.

•  Is Sint-Crispiaan klaar, snel is de winter daar. (25/10)

 

NOVEMBER

•  Jupiter Pluvius met zijn grillen, brengt regen zonder dat 
we het willen.

•  Als het vriest in november dan volgt sneeuw in december.

•  Hebben de wolken ‘s morgens rode randen, er is wind en 
regen voorhanden.

•  Met Sinte-Betje korten de dagen nog een letje. (17/11)

 

DECEMBER

•  Als het regent is het nat en als het vriest is het glad.

•  Brengt Sint-Niklaas ijs dan brengt de Kerstman regen.

•  Met Sinte-Adelheid rijm is voor niemand een geheim. 
(15/12)

•  Sint-Sylvester is de man die de dagen lengen kan. (31/12)

Tekst: Willy Verhenne 

Cartoon: Marcel Callewier
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ALLERHEILIGEN 
ALLERZIELEN - HALLOWEEN
Het feest van Allerheiligen (1 november) werd in het jaar 
837 ingesteld door paus Gregorius IV. Op die dag worden 
de heiligen en martelaren van de Rooms-Katholieke Kerk 
herdacht.  In België is het een wettelijke feestdag.

In de RK Kerk spreekt men van de “Gemeenschap van de 
Heiligen”. En blijkbaar is dat een tamelijk grote gemeen-
schap; volgens de  blaadjes van de  scheurkalender vieren 
elke dag wel één of meer heiligen hun patroonsfeest.

Mensen die na hun dood door de RK Kerk heilig verklaard 
worden, moeten voorbeeldig geleefd hebben en op een 
bijzondere wijze getuigenis van hun geloof hebben afge-
legd. Daarenboven moeten zij, ook na hun dood, nog 
twee wonderen hebben verricht. Meestal gaat dit dan 
over miraculeuze genezingen waarvoor hun hulp inge-
roepen werd. In de volkscultuur worden zij door de gelo-
vigen immers beschouwd als voorsprekers bij God. En zo 
krijgen veel van hen een bijzondere kracht toegeschreven 
om in een specifiek geval van nood of van ziekte tussen 
te komen. Vandaar het gebruik van het “dienen” of het 
gebruik om een patroonheilige voor een bepaalde ver-
eniging te kiezen.     

Allerzielen (2 november) is de dag waarop de overlede-
nen herdacht worden.  Het feest vindt zijn oorsprong in 
de abdij van Cluny, waar abt Odilo van Cluny in het jaar 
998 een gedenkdag voor de overleden broeders instelde. 
In de 11de eeuw werd de viering door paus Johannes XIX 
overgenomen en uitgebreid tot het herdenken van alle 
overledenen. In de 13de eeuw werd het feest voor het 
eerst “Allerzielen” genoemd.

De overledenen worden o.m. herdacht door hun graf met 
bloemen te versieren. Aangezien Allerzielen echter geen 
wettelijke feestdag is, gebeurt het herdenken daags voor-
dien op Allerheiligen.

De bloemen op de graven waren vroeger uitsluitend grote 
bolvormige witte chrysanten. Deze bloemen werden het 
eerst enkel in China gekweekt. De chrysant stond er sym-
bool voor een lang leven. Via Europese zeelui kwamen de 
bloemen ook in onze streken terecht en door het eraan 
verbonden symbool werden ze snel als kerkhofbloem- 
en gebruikt. Nu nog worden in hoofdzaak chrysanten 
gebruikt voor de versiering van de graven; thans bestaan 
ze evenwel in alle kleuren en formaten.

Halloween, dat gevierd wordt op 31 oktober, ontleent 
zijn naam aan het feest van Allerheiligen. De naam is een 
verbastering van “All Hallows Eve” (Vooravond van Aller-
heiligen).  Het feest heeft echter niets met Allerheiligen 
te maken, het  is eigenlijk een vervolg van een oud Kel-
tisch feest.  In de Keltische kalender begon het jaar op de 
dag waarop bij ons nu 1 november valt. Men vierde er 
dus het nieuwe jaar, het feest werd Samhein genoemd. 
Men geloofde toen ook dat de geesten van de overlede-
nen van het voorbije jaar op die dag ronddwaalden. Alle 
gebruiken die rond het feest ontstonden, hadden dan 
ook de bedoeling deze geesten ofwel te helpen ofwel 
te verjagen. Aldus  werden vuren gedoofd, werd lawaai 
gemaakt, werden pompoenen uitgehold en met een 
kaars erin verlicht en werd van huis tot huis gegaan en 
gezongen…

Ierse kolonisten brachten het feest over naar de Ver-
enigde Staten van Amerika, waar het als Halloween  
flink gevierd werd. Het feest is nu ook overgewaaid naar 
onze streken. Het is evenwel niet overal in dank onthaald. 
Vooral in Nederland is het omstreden wegens te heidens 
en te commercieel.

Joris Decavele

HARLEBEKE NEW BRITISH CEMETERY  
(IN DE VOLKSMOND: “HET ENGELS KERKHOF”)

Soldaat Michael Fallen
Op 3 oktober 2001 had aan de Menenpoort te Ieper voor 
de 25.000ste keer de Last Post ceremonie plaats. Om dit 
te vieren besloot de Last Post Association een jaar lang 
(van 1 november 2001 tot 31 oktober 2002) elke dag spe-
ciale aandacht te geven aan  een soldaat die op de dag 
in kwestie het leven had gelaten in de Ieperboog. Op 3 
december 2001 was het de beurt aan soldaat Michael 
Fallen; hij ligt begraven op het New British Cemetery te 
Harelbeke (zerk XVII B15).

Eind oktober 1916 kwam het bataljon van Michael Fallen, 
dat deel uitmaakte van de 23ste divisie, naar de streek 
van Ieper. Op 2 december 1916 ondernam het bataljon 
een aanval  met de bedoeling de Duitse prikkeldraad te 
vernietigen. Aanvankelijk leek dit goed te lukken en de 
Duitsers trokken zich uit de eerste loopgraven terug. Een 
halfuur later kwamen zij echter terug met aanzienlijke 
versterkingen. Ditmaal moesten de Britten zich terugtrek-
ken en dit zo haastig dat zij zelf hun gewonden moesten 
achterlaten. Eén van die gewonden was soldaat Michael 
Fallen. De Duitsers brachten hem naar een veldhospi-
taal te Geluwe waar hij ‘s anderendaags (3 december) 
overleed. 

Ontstaan van de begraafplaats
Na de oorlog wilden de Britten vermijden dat de graven 
van hun gesneuvelden, die overal  verspreid lagen, met 
de tijd zouden verdwijnen. Daarom besloten zij om een 
centrale begraafplaats aan te leggen. Harelbeke werd 
daartoe als locatie aangewezen.

De keuze viel op enkele stukken grond langs de Gent-
steenweg en langs de Deerlijksteenweg. Geen enkele 
van de betrokken eigenaars was echter geneigd om de 
gronden te verkopen. Op 25 augustus 1921 vaardigde de 
toenmalige Minister van Landsverdediging een Ministeri-
eel Besluit uit, waarbij de toelating gegeven werd om, bij 
gebrek van afstand in der minne, een perceel, geschikt 
voor de begraafplaats, op te eisen.  De Britten wachtten 
echter de officiële toelating niet af. Zij lieten dit keer hun 

keuze vallen op een stuk grond gelegen tussen de Deer-
lijksteenweg en de tramlijn naar Deerlijk. Op 9 april 1920 
werd het eerste graf aangelegd. Tegen het einde van het 
jaar lagen er reeds 422 soldaten, die werden gevonden 
ergens tussen Leie en Schelde, begraven.

Vormgeving
Na de oorlog stelde de War Graves Commission een 
groep architecten aan  voor het ontwerpen van uniforme 
begraafplaatsen voor de gesneuvelden.  Aldus ontston-
den de mooie gelijkvormige, uit witte Portlandsteen 
gehouwen zerkjes:  het ‘Cross of Sacrifice’ (Offerkruis) 
en de ‘Stone of Remembrance’ (De Steen van de Herin-
nering) die elke begraafplaats sieren. Het Offerkruis is 
een hoog witstenen kruis op een brede voet, versierd 
met  een bronzen zwaard. De Steen van de Herinnering, 
een grote witte altaarsteen met als tekst “Their name 
liveth for evermore”.  

Programma 11-novemberviering
De herdenkingsplechtigheid die elk jaar op 11 novem-
ber op de begraafplaats gehouden wordt, is de laatste 
jaren uiterst  indrukwekkend, prachtig en professioneel 
uitgewerkt, zowel naar inhoud als naar vorm. Dit jaar, 
naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wapen-
stilstand, wordt het programma nog grootser opgevat.

De plechtigheid begint dit jaar reeds om 9.45u.

Het bijwonen van de plechtigheid is zeker een aanrader.

Opmerking: In de titel is de naam “Harlebeke” geen druk-
fout.  De Britten gebruikten de Franse versie van onze 
stadsnaam in hun benaming van de begraafplaats.

N.B. Dit artikel werd mogelijk dank zij de deskundige infor-
matie, ons verstrekt door de heer Fhilip Vannieuwenhuyze 
(auteur van het boek “Harelbeke – Bavikhove - Hulste …
in den anderen oorloge…”). Wij willen hem hiervoor dan 
ook  van harte danken.

Joris Decavele

U AAN HET WOORD U AAN HET WOORD
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50 JAAR GELEDEN 
ONTSTOND HET GAVERMEER
Tussen 1965 en 1973, een periode die wel eens de ‘zeven 
vette jaren‘ wordt genoemd, werd ons land in sneltempo 
voorzien van een uitgebreid net van autosnelwegen. Voor 
de in aanleg zijnde E3 (nu E17) was er dringend behoefte 
aan grote hoeveelheden zand van goede kwaliteit. Dit 
werd in voldoende mate gevonden in de drassige Gaver-
meersen. Deze vochtige weilanden stonden in de win-
termaanden steeds onder water doordat de Gaverbeek, 
de Keibeek en de Pluimbeek regelmatig uit hun oevers 
traden. Vanaf september 1968 werden in het huidige pro-
vinciaal domein De Gavers ongeveer 80 hectare weiden 
onteigend en werd zo’n 4 miljoen kubieke meter geel 
zand weggezogen.

De eigenlijke baggerwerken startten in het najaar van 
1968. Met kranen werden enkele putten gegraven, die 
zich al spoedig met grondwater vulden en een kleine 
vijver vormden. Twee ter plaatse gemonteerde cutter-
zuigers van de firma Jan De Nul maakten door middel 

van een draaiende snijkop de grond verder los en pomp-
ten het losgewoelde zand door grote leidingen naar de 
stortplaats verderop, ter hoogte van de toekomstige 
autosnelweg. 

Bijna dagelijks verplaatsten de baggerschepen zich. De 
plas werd geleidelijk groter en groeide uit tot een vijver 
met op sommige plaatsen een diepte van 16 meter. De 
landtong in het verlengde van de Meersstraat getuigt nog 
van de vroegere weg die dwars doorheen De Gavers liep 
en zo Harelbeke via de Teesweg en de Meersstraat met 
Stasegem verbond.

Eind 1970 was het oorspronkelijke landschap verdwe-
nen. In de plaats lag een watervlakte van 62 hectare, die 
met de jaren nog zou uitgroeien tot zo’n 64 hectare: het 
huidige Gavermeer. 

De Roede van Harelbeke (DV)

U AAN HET WOORD

KAMPIOENSCHAP 2018
Elk jaar worden net voor de Ronde van Frankrijk de kam-
pioenschappen tijdrijden en op de weg gereden. Dit jaar 
was dat op 21 juni voor het tijdrijden in Anzegem. 

Bij de dameselite was Ann-Sofie Duyck de beste. Zij reed 
de 28,2 km in net 40 min.; dat is gemiddeld 42,3km/u. 
Tweede werd Lotte Kopecky op 1 min. en 11 sec. en derde 
werd Ellen Van Loy op 1 min. en 24 sec.

Bij de profs was het een spannende strijd tot op de laat-
ste meters. Hier stond Thomas De Gendt lange tijd met 
de beste chrono, maar Victor Campenaerts (de Euro-
pese kampioen tijdrijden) kon hem nipt, met slechts 2 
sec. kloppen na 43,2km. Hij haalde een gemiddelde van 
49,169km/u. Derde werd de kampioen van vorig jaar, 
Yves Lampaert, op 20 sec.

Op zondag 24 juni werd dan het kampioenschap op de 
weg gereden in Binche. Het was droog en niet te warm 
om te koersen. De dames moesten vroeg de weg op voor 
hun kampioenschap. Het peloton bleef heel lang geslo-
ten. Na enkele aanvallen slaagden toch vier rensters erin 
om weg te geraken en te spurten voor de titel. Annelies 
Dom won voor Valerie Demey, die zilver pakte en Sanne 
Cant, die tevreden moest zijn met brons. 

De profs reden in Binche over een mooi parcours van 
223km. Het werd een mooie en spannende wedstrijd. 
Van bij het begin reden een zeventien-tal renners weg. 
Het peloton liet niet begaan en er werd heel snel gere-
den (meer dan 45km/u het eerste uur). Hier was Yves 
Lampaert uit Ingelmunster de man die absoluut voorop 
wilde blijven. Hij reed dan ook een heel sterke wedstrijd. 

Het peloton reageerde, vooral Van Avermaet en de Lotto 
ploeg, en zo liep de voorsprong nooit hoger op dan een 
paar minuten. Daardoor werd de kopgroep gehalveerd 
en de zwakkere renners moesten de rol lossen. Door het 
gebeuk van Lampaert werd de leidersgroep herleid tot 
een viertal. Toen Philippe Gilbert op 33km van het einde 
wegsprong uit het peloton kon niemand hem volgen. Zijn 
ploegmaat bij Quick-Step, Lampaert, hield dan even de 
benen stil vooraan, zodat Gilbert vlug kon aansluiten. 
Opnieuw demarreerde Lampaert en enkel Gilbert en 
Jasper Stuyven konden hem volgen. Met 2 renners van 
Quick-Step en Stuyven kon het steekspel beginnen voor 
de zege. Op een zestal km van de meet sprong Lampaert 
opnieuw weg. Stuyven reageerde niet direct (misschien 
kon hij niet) en Gilbert moest toezien hoe zijn ploegmaat 
naar de felbegeerde titel reed. Zo won Yves Lampaert 
oververdiend het Belgisch kampioenschap. Met de na- 
tionale trui om de schouders mocht hij zelfs mee naar de 
Ronde van Frankrijk. 

Gilbert sprong op een stuk hellende kasseiweg nog weg 
van Stuiven en werd 2de op 23 sec. Derde werd Stuiven, 
die nog net voor Pieter Serry bleef, op 29 sec. Deze ach-
tervolgers kwamen op 33 sec.

Ziezo beste wielerliefhebbers, tot zover dit overzicht van 
de Belgische kampioenschappen 2018. 

Veel groeten van Werner Verbeke en tot een volgende 
keer!

Werner Verbeke

U AAN HET WOORD

Het begin van de zandwinningswerken in De Gavers in het najaar van 1968.
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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.zbharelbeke.be of aan het onthaal.

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 open van 9u30 tot 12u00. 
Op zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30.

LICHAAMSVERZORGING VOOR 60-PLUSSERS 
UIT HARELBEKE

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

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

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

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

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

WIJ KOMEN BIJ JOU

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

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

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

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

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

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

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

Boodschappendienst
Kan je niet meer zelfstandig je wekelijkse boodschappen 
doen, dan levert een vrijwilliger die voor jou aan huis. 
Je kan beroep doen op de boodschappendienst.  Je kan 
ons contacteren op 056 89 91 00.

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 
voor personen die rolstoelgebonden zijn. Je kan je rit 
aanvragen op het nummer 056 89 91 00.

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 80

 deparette@zbharelbeke.be

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

 056 73 52 70

 derijstpekker@zbharelbeke.be

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

 056 73 53 90

 devlinder@zbharelbeke.be

LET OP!  Het telefoonnummer van LDC De 
Parette is gewijzigd! Je kan ons contacteren 
op 056 73 51 80.
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DIENSTVERLENING

ZORGBEDRIJF HARELBEKE INTRODUCEERT DE ZORGLIJN! 

Onze (toekomstige) klanten, gasten, bewoners zijn belangrijk voor ons. We willen je dan ook goed informeren. We 
beschikken immers over een ruim aanbod aan diensten en voorzieningen, zowel voor de thuiswonende senior als 
voor mensen die op zoek zijn naar een tijdelijk of permanent verblijf. 

Door de zorglijn in het leven te roepen willen we jullie een hogere beschikbaarheid en bereikbaarheid bieden.

Met de zorglijn zullen we de hele dag bereikbaar zijn tijdens de openingsuren van de dienst. We bieden je telefonisch 
de eerste info en regelen dan voor jou een afspraak voor een bureelbezoek of een huisbezoek met één van onze 
thuiszorgcoördinatoren, zoals je wenst! 

Je kan bij de zorglijn terecht voor vrijblijvende info en advies over onze ouderenzorg. Wil je graag maaltijden aan huis, 
wens je gebruik te maken van het Minder Mobielen Vervoer of de boodschappendienst? Wil je weten hoe een dag 
in het dagverzorgingscentrum verloopt of hoe je in één van onze woonzorgcentra komt wonen? 

Dan kan je contact opnemen met de zorglijn op het nummer 056 89 91 00 of via zorglijn@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

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

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

• Wiezen: woensdag/14u00/gratis

• Bingo: laatste 
maandag/14u00/€2,80

• Breien: maandag/13u30/gratis 

VORMING 
• Computerhoek: elke weekdag/

openingstijden LDC/gratis

• Tekenen: maandag/9u30-11u00/
gratis

• 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 
5 oktober, 9 november en 7 
december/9u00/€1,50

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag 6 november – 18 

december/10u30-11u30/€15,00/Sporthal Bavikhove

• Turnen op muziek: woensdag 7 november - 19 
december/10u00-11u00/€9,00

• Yoga: donderdag 8 november – 13 december/10u00-
11u00/€17,50

• Zitdansen: 18 oktober/15 november/ 13 december 
/14u00-15u00/€2,50 per les

• Pingpong: vrijdag/14u00/gratis

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

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

• Kaarting: elke 4de donderdag/14u00/gratis

LDC DE VLINDER

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

• Zumba: donderdag 13 september – 20 december/10u00-
11u00/€32,50

ONTSPANNING 
• Bridge: vrijdag/14u00/gratis

• Kaarten: donderdag/14u00/gratis

• Schaken: donderdag/14u00/gratis

VORMING
• Gebruikersgroep smartphone: elke 3de  

woensdag/9u00/€1,50

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

kalender of via het onthaal van de lokale 
dienstencentra.

VAST AANBOD

DE ZORGLIJN
  Ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

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

  056 89 91 00

  zorglijn@zbharelbeke.be

meer informatie over onze diensten op:  
www.zbharelbeke.be 

NIEUW SINDS 3 SEPTEMBER!

HARELBEKE
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OKTOBER 2018OKTOBER 2018

SCHEUR ME UIT!

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

ma 15/10

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6 10u00 Startvergadering leesclub
13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 16/10

09u00 Praatgroep Engels 
beginners

08u30 Crea: adventskrans maken 09u00 Praatgroep Spaans

09u00
Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

13u45 Petanque/praatgroep 
Engels

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 14u00 Infomoment palliatieve 
zorgen

14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub 19u30 Infomoment palliatieve 
zorgen

wo 17/10

09u00 Praatgroep Engels 
gevorderden 09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3/gebruikersgroep 

smartphone

13u45 Fietsen en nadien afsluit 
fietsseizoen 10u00 Turnen op muziek

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

do 18/10

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba

14u00 Biljart 10u00 Yoga 13u30 Gezondheidsconsultaties

14u30 Linedance
13u00 Gezondheidsconsultaties 14u00 Infomoment: Mijn woning 

later en nu

14u00 Zitdansen 14u00 Schaken/kaarten

vr 19/10

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 09u00 Frans voor beginners 09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque
14u00 Pingpong

14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Bridge

Start Digitale Week  
Harelbeke

Start Digitale Week  
Harelbeke

Start Digitale Week  
Harebeke

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

ma 1/10

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

09u30 Duits op reis
10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 Creaworkshop 
handlettering

13u45 Petanque

14u00 Engels gevorderden

di 2/10

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 09u00 

Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub

wo 3/10

09u00 Praatgroep Engels 
gevorderden 09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek
13u30 Bewegen, vergeet het niet

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Pingpong

do 4/10

13u45 Petanque 09u00  Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 5/10

09u00
Frans voor beginners/ 
Duits gevorderden/
gebruikersgroep tablet 09u00 Frans voor beginners

09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Bridge

ma 8/10

09u30 Tekenen
09u00 Engels 6

09u30 Duits op reis

10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 Infomoment: Wegwijs in 
de thuiszorg

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 9/10

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 9u00

Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels
14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub

wo 10/10
09u00 Praatgroep Engels 

gevorderden
09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

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

do 11/10

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 12/10
09u00 Frans voor beginners/

Duits gevorderden
09u00 Frans voor beginners

09u00 Engels 3

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge
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NOVEMBER 2018OKTOBER/NOVEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 5/11

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 6/11

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 09u00

Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal (proefles)

13u45 Petanque/praatgroep 
Engels14u00 Scrabble/infomoment 

'Leif' 13u30 Brei - en haakclub

wo 7/11

09u00 Praatgroep Engels 
gevorderden

09u00 Italiaans voor op reis 
09u00 Spaans 3

10u00 Turnen op muziek 
(proefles)

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet13u00 Gezondheidsconsultaties

14u00 Film 'Tot altijd'

do 8/11

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga (proefles) 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 9/11
09u00

Frans voor beginners/
Duits gevorderden/ 
Gebruikersgroep tablet

09u00 Frans voor beginners 
09u00 Engels 3

13u45 Petanque

14u00 Pingpong10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

ma 12/11

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6 14u00 Basiscursus Android 
smartphone

10u15 Turnen

13u30 Breien/computer voor 
beginners

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 13/11

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 09u00

Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque/praatgroep 
Engels13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 

14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub 14u30 Trouwmodeshow

woe 14/11

09u00 Praatgroep Engels 
gevorderden 09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

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

14u00 Café café

do 15/11

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart/bowlen 10u00 Yoga

14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance 14u00 Zitdansen

vr 16/11

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 09u00 Frans voor beginners 

09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque

14u00 Pingpong14u00
Kaarten & Rummikub/
Film 'What's eating Gilbert 
Grape'

14u00 Bridge

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

ma 22/10

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

10u15 Turnen

13u30 Crea: fles decoreren

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 23/10

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 09u00

Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels

14u00 Scrable/infomoment 
assistentiewoningen 13u30 Brei - en haakclub 14u00 Kookworshop desserts

wo 24/10
09u00 Praatgroep Engels 

gevorderden 09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek

do 25/10

13u30 Wandelen 09u00 Spaans voor op reis
10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga

14u00 Biljart
14u00 Kaarting & 

gezelschapsspelen 14u00 Schaken/kaarten
14u30 Linedance

vr 26/10

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 08u30 Workshop bloemschikken 09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 09u00 Frans voor beginners 13u45 Petanque

14u30 Kaffieboale 14u00 Pingpong 14u00 Bridge/kookclub

ma 29/10

09u30 Tekenen

14u00 Creaworkshop knopen en 
bonen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart/bingo

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 30/10 14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque

wo 31/10 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 1/11

LDC De Parette en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag. De 
cafetaria is open.

Dorpshuis De Rijstpekker 
is gesloten wegens 
feestdag.

LDC De Vlinder en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag.  De 
cafetaria is open.

vr 2/11

Het dienstencentrum, 
restaurant en cafetaria 
zijn open. Het onthaal is 
gesloten.

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge
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DECEMBER 2018NOVEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 3/12

09u30 Tekenen
09u00 Engels 6

14u00
Basiscursus Android 
smartphone/
mantelzorgnamiddag

10u15 Turnen

13u30 Breien/computer voor 
beginners

14u00
Voordracht: de 
geschiedenis van de 
computer

13u45 Petanque

14u00 Engels gevorderden

di 4/12

09u00 Praatgroep Engels 
beginners 09u00 Lessenreeks Spotify 09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal 13u45 Petanque/praatgroep 
Engels

14u00 Scrabble/Infomoment 
ziekenhuiskosten 13u30 Brei - en haakclub 14u00 Infomoment: Wegwijs in 

de mantelzorg

wo 5/12
09u00 Praatgroep Engels 

gevorderden
09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

10u00 Turnen op muziek
13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Wiezen/biljart/pingpong

14u00 Sintfilm ‘Pak van mijn hart’

do 6/12

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 7/12

09u00
Frans voor beginners/
Duits gevorderden/
Gebruikersgroep tablet

09u00 Frans voor beginners
09u00 Engels 3

13u45 Petanque

14u00 Pingpong
10u15 Frans voor gevorderden

14u00 Bridge14u00  Kaarten & Rummikub

ma 10/12

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

14u00

Creaworkshop 
bloemschikken/
basiscursus Android 
smartphone

10u15 Turnen

13u30
Crea kerstboompje 
maken/computer voor 
beginners

14u00 Infomoment: Seksualiteit 
bij ouderen13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 11/12

09u00 Praatgroep Engels 
beginners  09u00 Lessenreeks Spotify 09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels14u00 Scrabble 13u30 Brei - en haakclub

wo 12/12
09u00 Praatgroep Engels 

gevorderden
09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3
10u00 Turnen op muziek

13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Pingpong

do 13/12
13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba

10u00 Yoga
14u00 Biljart 14u00 Café café/schaken/kaarten14u00 Zitdansen

vr 14/12
09u00 Frans voor beginners/

Duits gevorderden
09u00 Frans voor beginners

09u00 Engels 3

13u45 Petanque
10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

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

ma 19/11

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6 14u00
Creaworkshop bookart/
basiscursus Android 
smartphone

10u15 Turnen

13u30 Breien/computer beg.

13u45 Petanque

14u00 Biljart/Engels gevorderden

di 20/11

09u00 Praatgroep Engels beg. 08u30 Crea: kerstkaartjes maken 09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 09u00
Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

13u45 Petanque/praatgroep 
Engels

14u00 Scrabble
10u30 Wandelvoetbal

14u00 Infomoment uitvaart
13u30 Brei - en haakclub

wo 21/11

09u00 Praatgroep Engels gev.
09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

10u00 Turnen op muziek 09u00 Gebruikersgroep 
smartphone

14u00 Wiezen
14u00 Koffieklets 13u30 Bewegen, vergeet het niet

do 22/11

13u30 Wandelen en afsluit 
seizoen 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba

13u45 Petanque 10u00 Yoga 13u30 Wandelen + nadien afsluit

14u00 Biljart
14u00 Boekenkaarting i.s.m. 

bibliotheek Harelbeke 14u00 Schaken/kaarten
14u30 Linedance

vr 23/11

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 09u00 Frans voor beginners

09u00 Engels 3

13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Pingpong

14u00 Bridge

14u30 Kaffieboale 14u00 Kookclub

ma 26/11

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

14u00 Basiscursus Android 
smartphone

10u15 Turnen

13u30 Breien/computer beg.

13u45 Petanque

14u00 Infomoment: erfrecht14u00 Biljart/bingo/Engels 
gevorderden

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 27/11

09u00 Praatgroep Engels beg. 09u00
Lessenreeks: werken met 
Android smartphone & 
tablet

09u00 Praatgroep Spaans

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal
13u45 Petanque/praatgroep 

Engels14u00 Scrabble/reisverhaal 
Uganda 13u30 Brei - en haakclub

wo 28/11

09u00 Praatgroep Engels gev. 09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Spaans 3

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

14u00 Kookworshop hapjes

do 29/11

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 10u00 Zumba
14u00 Biljart

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u30 Linedance

vr 30/11

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 09u00 Frans voor beginners 09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 11u45 Grootmoederskeuken 11u45 Grootmoederskeuken

11u45 Grootmoederskeuken 13u45 Petanque
14u00 Pingpong14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Bridge

26 DE PARETTEGAZETTE OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2018   I    27



DECEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 17/12

09u30 Tekenen

09u00 Engels 6

09u00 Workshop Itsme
10u15 Turnen

13u30
Crea kerstboompje 
maken/computer voor 
beginners 13u30 Gezondheidsconsultaties

13u45 Petanque

14u00 Biljart/bingo/Engels 
gevorderden 14u00 Kerstfeest

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 18/12

09u00 Praatgroep Engels 
beginners

08u30 Crea: lichtslinger maken 
met bloemen

09u00 Praatgroep Spaans09u00 Lessenreeks Spotify

13u30 Praatgroep Spaans 10u30 Wandelvoetbal

14u00 Scrabble/infomoment 
schaapjes tellen 13u30 Brei - en haakclub 13u45 Petanque/praatgroep 

Engels

wo 19/12
09u00 Praatgroep Engels 

gevorderden
09u00 Italiaans voor op reis 09u00 Gebruikersgroep 

smartphone/Spaans 3
10u00 Turnen op muziek 

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 13u30 Bewegen, vergeet het niet14u00 Koffieklets 

do 20/12

13u45 Petanque 09u00 Spaans voor op reis 
10u00 Zumba

14u00 Biljart/bowlen 13u00 Gezondheidsconsultaties

14u00 Kaarten/schaken14u30 Linedance 14u00 Kerstfeest i.s.m. SAMANA 
en NEOS

vr 21/12

09u00 Frans voor beginners/
Duits gevorderden 09u00 Frans voor beginners 09u00 Engels 3

10u15 Frans voor gevorderden 13u45 Petanque
14u00 Pingpong

14u00 Kerstfeest 14u00 Bridge/kookclub

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) van de verschillende LDC’s.

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

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

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

VOOR 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 OKTOBER T.E.M. 31 DECEMBER 2018

ma 24/12

13u30 Breien

Het dienstencentrum en 
het restaurant zijn open. 
Cafetaria is gesloten.

Het dienstencentrum en 
de cafetaria sluiten om 
16u00.

13u45 Petanque

14u00 Biljart

Het dienstencentrum en 
de cafetaria sluiten om 
16u00.

di 25/12

LDC De Parette en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag. De 
cafetaria is open.

Dorpshuis De Rijstpekker 
is gesloten omwille van 
de feestdag.

LDC De Vlinder en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag.  De 
cafetaria is open.

wo 26/12
14u00 Wiezen/biljart/pingpong Het dienstencentrum en 

het restaurant zijn open. 
Cafetaria is gesloten.

13u30 Bewegen, vergeet het niet
Het onthaal is gesloten.

do 27/12

13u45 Petanque Het dienstencentrum en 
het restaurant zijn open. 
Cafetaria is gesloten.

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 28/12
14u00 Kaarten & Rummikub Het dienstencentrum en 

het restaurant zijn open. 
Cafetaria is gesloten.

13u45 Petanque

14u00 Bridge14u30 Kaffieboale

ma 31/12

13u30 Breien

Het dienstencentrum en 
het restaurant zijn open. 
Cafetaria is gesloten.

Het dienstencentrum en 
de cafetaria sluiten om 
16u00.

13u45 Petanque

14u00 Biljart

Het dienstencentrum en 
de cafetaria sluiten om 
16u00.
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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

Palliatieve zorgen i.s.m. WZC De Vlinder
In samenwerking met het palliatief team van het WZC 
De Vlinder organiseren wij twee infomomenten rond 
palliatieve zorgen.  Je krijgt een documentaire te zien, 
waarin verteld wordt hoe zwaar, maar ook hoe nuttig en 
waardevol palliatieve zorgen kunnen zijn.  

In de namiddag wordt de documentaire geduid door de 
documentairemaker en expert Alexander Verstaen. 

Op het avondmoment krijg je uitleg van het palliatief 
netwerk rond palliatieve zorgen in de thuiszorg, en van 
het palliatief team van ons WZC.

 dinsdag 16 oktober 

 LDC De Vlinder

 14u00 & 19u30

€  €2,50

+ €    dinsdag 9 oktober

Mijn woning voor nu en later
Niemand laat graag zijn thuis 
achter. Kleine aanpassingen kunnen 
ervoor zorgen dat je jezelf geheel 
of gedeeltelijk kan behelpen. Een 
adviseur “wonen en zorg” van Inter 
Vlaanderen komt haar kennis/tips 
met jullie delen. Naast aanpassin-
gen in je woning kan je ook via ver-
schillende alarmtriggers van DORO 
langer veilig thuis wonen. 

 donderdag 18 oktober 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    donderdag 11 oktober

Wegwijs in de thuiszorg
In de thuiszorg bestaat er een grote variatie aan diensten, 
hulpmiddelen, premies, sociale en fiscale voordelen, die 
kunnen helpen om de zorg goed te organiseren en betaal-
baar te houden. Je ziet vaak door het bos de bomen niet 
meer. 

Onze thuiszorgcoördinatoren willen jullie wegwijs maken 
in de thuiszorg. We kaarten verschillende vormen van 
mogelijke dienstverlening aan huis aan die jou en jouw 
partner kunnen helpen.

 maandag 8 oktober 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 1 oktober

Assistentiewoningen,  
wat zijn dat? 

Is je woning te groot geworden en 
zou je liever kleiner wonen? Ben je 
op zoek naar een veilige, comfor-
tabele flat?  Wil je eens een assis-
tentiewoning van binnen zien? Ben 
je benieuwd naar wat we allemaal 
te bieden hebben (voor nu of voor 
later)? 

Onze woonassistent Pedro Meer-
schman vertelt je alles wat je wil/
kan weten over assistentiewonin-
gen.

 dinsdag 23 oktober 

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 16 oktober

Inschrijven voor de activiteiten kan  
vanaf 24 september 2018 Praktisch levenseinde

Heb je al vaker nagedacht over 
welke zorg je wil krijgen als je ern-
stig ziek wordt? Omdat je zeker wil 
zijn dat je wensen hierrond geres-
pecteerd zullen worden, ook al kan 
je ze zelf niet meer uiten? Of je 
wil je naasten hier niet mee belas-
ten? Je wil misschien weten hoe je 
die wensen vooraf op papier kan 
zetten, hoe je dus “met je papieren 
in orde” kan zijn. LEIF, Levens Einde 
Informatie Forum, komt hierover 
een volledige uiteenzetting geven. 

 dinsdag 6 november

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 30 oktober
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Voor, tijdens en na de 
uitvaart

Waarom anderen laten beslissen 
over jouw leven als je het zelf nog 
kan? DELA komt in samenwerking 
met uitvaartcentrum Vercruysse 
uitleg geven over alle mogelijkhe-
den rond het vooraf plannen van 
jouw uitvaart. Daarnaast wordt er 
ook nog uitleg gegeven over uit-
vaartverzekeringen, successieplan-
ning, de kosten van een uitvaart, 
nabestaandenzorg… Achteraf is er 
ook ruimte om vragen te stellen.

 dinsdag 20 november 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 13 november

Het nieuwe erfrecht
Sinds september gelden er nieuwe 
regels rond het erfrecht. Ben jij 
benieuwd naar de veranderingen? 
Wil jij meer weten over het prak-
tisch regelen van je erfenis? Advo-
catenkantoor Cazimir zorgt voor 
een duidelijke uitleg en beantwoord 
graag al jouw vragen.

 maandag 26 november

 DH De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 19 november

Ziekenhuis, wat moet me dat 
kosten?

Wat is de Vlaamse Zorgverzekering?  
Hoe kan je je verzekeren tegen het 
risico van hospitalisatie ? Hoe kan 
je je beschermen tegen medische 
kosten buiten het ziekenhuis? 

Op deze en andere zeer praktische 
vragen krijg je in deze voordracht 
een concreet antwoord.

 dinsdag 4 december 

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 27 november

Wegwijs in de mantelzorg
Zorg jij regelmatig voor iemand uit 
je omgeving? Iemand die ziek is, 
een handicap heeft of omwille van 
ouderdom niet meer goed te been 
is? Dan ben jij een mantelzorger. 
Goed zorg dragen voor jezelf als 
mantelzorger is hierbij noodzakelijk. 
Naast het zorgen voor jezelf hebben 
we het tijdens dit infomoment ook 
over alle hulpmiddelen en premies 
waar je als mantelzorger of hulpbe-
hoevende recht op kan hebben.

 dinsdag 4 december 

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 27 november

Seksualiteit bij ouderen
Liefde, genot, erotiek, seks, intimi-
teit… Het zijn niet alleen thema’s 
voor de jongere generatie: seksua-
liteitsbeleving is van alle leeftijden. 
Het taboe rond seksualiteit is echter 
nog heel groot, zeker bij de gene-
ratie van de 50+’ers. In dit infomo-
ment wordt aandacht besteed aan 
de invloed van het ouder worden op 
het seksuele leven en wordt aange-
kaart hoe je meer kan genieten van 
je seksueel leven. 

 maandag 10 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 3 december

SPORT EN ONTSPANNING

Pingpong
Op woensdagnamiddag zien we ze 
(de pingpongballetjes) vliegen. De 
kuiten zijn gesmeerd en de strijd 
wordt aangegaan! Voor wie graag 
een pingpongballetje slaat: welkom 
in De Parette. Er wordt geen les 
gegeven, maar je kan op een gezel-
lige manier spelen! Raadpleeg de 
kalender voor de exacte speeldata.

 elke woensdag

 LDC De Parette

 14u00

€  gratis

i  nieuwe leden aanmelden  
aan het onthaal

Café café
Je bent op zoek naar een leuke namiddag, te midden het volk, met een stukje 
taart en koffie? Je zou graag een leuke activiteit doen, maar hebt niet meteen 
mensen om je heen die je hierbij kunnen vergezellen?  Kom gerust langs, we 
verwelkomen je met open armen, en verzekeren jou dat je nog eens terug-
komt! In oktober voorzien we voetmassage, in november de oorlogsfilm ‘The 
Longest Day’ en in december is er een optreden van de 3e kleuterklas van 
Basisschool Ter Gavers.

 woensdag 10 oktober, 14 november en donderdag 13 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    1 week voordien

Fietsclub LDC De Parette
In oktober gaan we fietsen met De 
Parette. Op woensdag 3 oktober 
rijden we naar Sint-Eloois-Vijve. 
Op woensdag 17 oktober zit het 
fietsseizoen er weeral op en sluiten 
we het af met een rit naar Moen 
en nadien een bijeenkomst in De 
Parette.

  woensdag 3 en 17 oktober

 LDC De Parette

 13u45 (14u00 vertrek)

€  €1

+ €    de dag zelf

Wandelen
Elke vierde donderdag van de 
maand trekken onze wandelaars er 
op uit om op een rustig tempo en in 
groep te wandelen. Op donderdag 
25 oktober gaan we wandelen in 
Otegem. Op donderdag 22 novem-
ber sluiten we het seizoen af, dan 
starten en eindigen we in DC De 
Vlinder. Wees welkom!

 elke 4e donderdag 

 LDC De Parette

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1,50

+ €    de dag zelf

Koffieklets
Gezellig bijpraten met oude kennis-
sen? Of nieuwe mensen ontmoeten 
bij een kopje koffie en een stukje 
taart? We nodigen je graag uit op 
onze koffiekletsen in Dorpshuis De 
Rijstpekker. 

 woensdag 17 oktober, 21 
november en 19 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

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

+ €    1 week voordien

Schaapjes tellen
U herkent het waarschijnlijk wel, de 
ene ochtend bent u bij het opstaan 
zo fris als een hoentje, maar de vol-
gende ochtend eerder zo moe als 
een hond. Een goede nachtrust is 
belangrijk. 

Naarmate we ouder worden veran-
dert de slaap. We krijgen vaker last 
van slaapproblemen, zoals moeilijk 
inslapen, ’s nachts vaker wakker 
worden of vroeg ontwaken.

Wouter Deruyter, zelfstandig thuis-
verpleegkundige, neemt je mee in 
de wereld van de slaap.

 dinsdag 18 december

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 11 december
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 Zitdansen
Als de benen niet zo goed 
meer mee willen dan is zit-
tend dansen een goed alter-
natief om in beweging te 
komen. Zittend op een stoel 
worden de dansbewegingen 
in groepsverband naar eigen 
vermogen uitgevoerd. Plezier 
gegarandeerd! 

Het zitdansen in oktober is 
bovendien in samenwerking 
met de stedelijke basisschool 
van Hulste. Een aantal kleuters zullen mee komen dansen.

 donderdag 18 oktober, 15 november en 13 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00-16u00

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

+ €     1 week voordien

Kaffieboale
Voor een leuke babbel en een lek-
kere knabbel: welkom op onze kaf-
fieboale! Op vrijdag 26 oktober, 23 
november en 28 december ont-
vangen we je met veel plezier. Een 
ideaal moment om mensen te leren 
kennen en gezellig bij te praten. We 
zorgen voor versnaperingen met 
een nostalgische toets.

  vrijdag 26 oktober, 23 novem-
ber en 28 december

 LDC De Parette

  14u30

€  €2,50

+ €    1 week voordien

Bingo
Elke laatste maandag van de maand 
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 december gaat de bingo 
door op 17 december.

 maandag 29 oktober, 26 
november, 17 december

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,80

+ €    de dag zelf

Bruidsmodeshow i.s.m. WZC De Vlinder
Je huwelijk, de mooiste dag van je leven! Samen met het woonzorgcentrum 
laten we vele mooie dagen terugkeren uit de tijd (recent of heel lang geleden). 
We organiseren een heuse modeshow, waar je kan aan deelnemen of gewoon 
kan genieten van een gezellige namiddag. We hebben je hulp nodig! We zijn op 
zoek naar diverse zaken, zoals huwe-
lijkskledij, suitekledij en modellen! 
Graag ook een foto van de dag waarop 
de kledij oorspronkelijk gedragen werd 
en informatie omtrent de eigenaars, 
het jaartal of evenement. Vergeet ook 
niet de kledij te naamtekenen en een 
telefoonnummer te bezorgen. Graag 
tegen 15 oktober een seintje als je 
wenst deel te nemen.

 dinsdag 13 november

 LDC De Vlinder

 14u30

€  gratis

Turnen
In De Parette kan je elke maandag-
voormiddag een uur komen turnen 
(uitgezonderd in schoolvakanties) 
onder de begeleiding van een pro-
fessionele leerkracht. Je kan je nog 
tot 29 oktober inschrijven voor de 
halve reeks die loopt van 5 novem-
ber tot 17 december.

 elke maandag

 LDC De Parette

 10u15

€  €10,50 euro (tweede halve 
reeks)

+ €    maandag 29 oktober

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

 dinsdag 6/11 (proefles) – 13/11 
– 20/11 – 27/11 – 4/12 – 11/12 – 
18/12

 Sporthal Bavikhove

 10u30-11u30

€  €15

+ €    dinsdag 30 oktober

Turnen op muziek
Onder de deskundige begeleiding 
van een instructeur van Sportwerk 
Vlaanderen worden er op een leuk 
muziekje tal van turnoefeningen 
gedaan. Een leuke manier om in 
beweging te komen of te blijven.

 woensdag 7/11 (proefles) 
– 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12 – 
12/12 – 19/12

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €9

+ €    woensdag 31 oktober

Film ‘Tot Altijd’
‘Tot Altijd’ is gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal en vertelt 
het relaas van MS-patiënt Mario 
Verstraete die niet enkel een voor-
vechter was van het legaliseren 
van euthanasie in België, maar ook 
als eerste gebruik maakte van de 
nieuwe wet. De film toont het leven 
van Mario. 

 woensdag 7 november 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00-16u30

€  €2,50 

+ €    woensdag 31 oktober

Linedancen
Elke donderdag wordt er in De 
Parette aan linedancen gedaan. 
Vrijwilligster Marleen verzorgt met 
veel enthousiasme de wekelijkse 
lessen. Je kan je nog t.e.m. woens-
dag 31 oktober inschrijven voor de 
halve reeks van 8 november t.e.m. 
27 december. Op 1 november en 13 
december is er geen les.

 elke donderdag

 LDC De Parette

 14u30

€  €7 (tweede halve reeks)

+ €    woensdag 31 oktober

Bowlen
Vanaf november starten we terug 
met bowlen. Elke derde donderdag 
van de maand kan je in het Sport-
centrum Deerlijk (Hoogstraat 136) 
bowlen met andere spelers van 
de dienstencentra. Je schrijft je 
een week op voorhand in aan het 
onthaal. Ook wie niet vertrouwd is 
met het spel, is welkom. Het wordt 
je met veel plezier uitgelegd door 
de andere deelnemers.

 donderdag 15 november en 20 
december

 Sportcentrum Deerlijk (Hoogs-
traat 136)

 14u00

€  €6 (2 spelletjes)

+ €    1 week voordien
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Boekenkaarting in 
samenwerking met de 
bibliotheek van Harelbeke

De kaarting staat in november in 
het teken van boeken. Inschrijven 
is gratis maar het aantal plaatsen 
is beperkt; snel zijn is dus de bood-
schap! Wie graag wil deelnemen 
maar geen partner of tegenstander 
vindt, wordt op een lijst geplaatst 
en de dag zelf toegewezen aan 
een groep. De winnaars van iedere 
boom kunnen een boek kiezen uit 
het aanwezige aanbod. 

 donderdag 22 november

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00-17u00

€  gratis (incl.1 koffie)

+ €    donderdag 15 november

Sport en ontspanning: 
kerstfeest i.s.m. SAMANA en 
NEOS Hulste 

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

 donderdag 20 december 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00-17u00

€  €7 (incl. koffie, gebak & optre-
den, excl. vervoer) 

+ €    donderdag 13 december

Film: “What’s Eating Gilbert 
Grape”

De film gaat over Gilbert Grape die 
in een stadje woont waar helemaal 
niets gebeurt. De politie rukt alleen 
uit als Gilberts zwakzinnige broertje 
Arnie weer eens probeert de water-
toren te beklimmen. Gilbert staat 
in voor de zorg van zijn broertje en 
hun ruim 200 kilo zware moeder die 
het huis niet meer uitkomt.

 vrijdag 16 november

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    vrijdag 9 november

Kerstfeest LDC De Parette
Welkom op vrijdag 21 december op 
het kerstfeest! Met gebak en een 
heerlijk potje koffie brengen we je 
in de kerststemming. Ook muzikaal 
word je verwend met een muziek-
show met nummers uit de jaren 60, 
70 en 80. Ook de kerstnummers 
ontbreken niet. Herinner je de tijd 
van de bals en spiegeltenten!

 vrijdag 21 december

 LDC De Parette

 14u00-17u00

€  €7

+ €    vrijdag 14 december

Sintfilm: “Pak van mijn Hart” 
In de romantische komedie ‘Pak van mijn Hart’ 
runnen de broers Tom en Niek het kledingver-
huurbedrijf van hun vader. Tom, ex-soapster, 
neemt zijn werk en relaties niet zo serieus. 
Daarentegen stort familieman Niek zich vol-
ledig op het werk tot ongenoegen van zijn 
vrouw Karin. De broers zijn zojuist met de 
voorbereidingen voor de feestmaand begon-
nen, als de aantrekkelijke Julia hun familiebe-
drijf binnenloopt met een aanbod dat alles 
verandert. Tom en Niek worden door deze 
klus geconfronteerd met de liefde en hun familie. Daardoor komt er voor de 
broers in de feestmaand wel heel veel op het spel te staan…

  woensdag 5 december  

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00-17u00

€  €2,50 (incl. koffie en koffiekoek) 

+ €    woensdag 28 november

Bridge/schaken/petanque/
kaarten

Onze clubwerkingen zijn nog steeds 
op zoek naar leden. Wie heeft zin 
om te leren bridgen, schaken, 
petanquen of kaarten? Neem even 
contact met het onthaal, je wordt 
geïntroduceerd in een aangename 
groep en krijgt heel wat uitleg. De 
gezelligheid van een namiddag weg 
krijg je er gratis bij!

 zie kalender

 LDC De Vlinder

€  gratis

 aan het onthaal

Kerstfeest LDC De Vlinder
Kerst vieren, dat doe je samen… 
Kerstmis vieren, dat is weemoedig 
terugkijken op het voorbije jaar 
en hoopvol uitkijken naar het vol-
gende jaar. Kerst vieren, dat is in 
stilte mijmeren, maar ook muzikaal 
genieten. Je kan in De Vlinder genie-
ten van een kerstfeest met taart en 
koffie, ondersteund door ‘The Pad-
di’s’ (klarinet en synthesizer, met 
een toets van kerstmuziek). Wij 
maken er een gezellige namiddag 
van, kom je meegenieten?

 maandag 17 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €7

+ €    maandag 10 december

Grootmoederskeuken
De lokale dienstencentra komen 
weer naar buiten met een ‘Groot-
moederskeuken’. Dit middagmaal 
vervangt de gewone menu’s in 
onze restaurants niet. We brengen 
de ouderwetse goeie kost terug op 
je bord! Kom mee genieten op vrij-
dag 30 november van koeientong 
in madeirasaus met kroketten. We 
serveren bij de maaltijd een wijn-
tje en achteraf een kop koffie met 
dessert. 

 vrijdag 30 november

 alle LDC’s

 11u45 

€  €12 (incl. koeientong,1 glas wijn, 
dessert en koffie)

+ €    vrijdag 23 oktober

VORMING
Aanbod taallessen i.s.m.  
Hét CVO

Wij bieden tal van taallessen aan 
in samenwerking met Hét CVO. Zo 
kan je bij ons terecht om je eerste 
woordjes Spaans of Italiaans te 
leren. Maar even goed kan je als 
een (bijna) volwaardige Engelsman 
bij ons terecht in praatgroepen of 
lessen voor gevorderden. Je kan 
ons volledige aanbod raadplegen op 
onze website www.zbharelbeke.be 
of via de brochures aan het onthaal.

De eerste lessen zijn eind septem-
ber gestart, de andere starten de 
eerste week van oktober.

 in één van de LDC’s

€  €92,50 (60 uren) of €122,50 (80 
uren) (excl. boeken)

 aan het onthaal

Tekenen
In De Parette kan je elke maandag-
voormiddag tekenen. Ieder werkt 
aan zijn eigen project en brengt 
zelf materiaal mee, dit alles in 
een ongedwongen sfeer. Als je wil 
deelnemen, schrijf je je eenmalig 
(gratis) in aan het onthaal. Tijdens 
de les kan je koffie drinken, hiervoor 
betaal je €0,80 per koffie. 

 elke maandag

 LDC De Parette

 09u30

€  gratis

 aan het onthaal

Initiatie Windows 10
Heb je moeite met Windows 10? In 
een 4-delige lessenreeks leer je hier 
mee werken in een kleine groep. 
Computer basiskennis is vereist. 
De lessen vinden plaats op vrijdag-
voormiddag o.l.v. vrijwilliger Willy. 
Je plaatst je op de wachtlijst en bij 
voldoende inschrijvingen word je 
gecontacteerd voor concrete data.

 vrijdag

 LDC De Parette

 09u00-11u30

€  €10 (hele reeks)

 aan het onthaal
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Kookclub
Ook in het najaar gaat de kookclub 
aan de slag met verse ingrediën-
ten, veel inspiratie en gezelligheid.  
De groep bepaalt telkens wat er 
gekookt wordt een maand vooraf. 
Spring gerust eens binnen, kom 
genieten van heerlijke geuren en 
sfeer à volonté!

 vrijdag 26 oktober, 23 novem-
ber en 21 december

 LDC De Vlinder

 14u00

€  gratis (excl. ingrediënten) 

 1 week voordien

Crea: bloemstukje maken 
Na haar debuut in juni komt Leen-
tje Devogelaere opnieuw een work-
shop bloemschikken geven. Deze 
keer is het thema Allerheiligen. Zelf 
mee te brengen: snijplank, snoei-
schaar, gewone schaar en iets om 
het bloemstukje in mee te nemen. 

 vrijdag 26 oktober

 Dorpshuis De Rijstpekker

 08u30 -11u30

€  €25 (incl. bloemen en bloem-
schikmateriaal)

+ €    vrijdag 19 oktober

Gebruikersgroep Android 
tablet

In deze gebruikersgroep wisse-
len tabletgebruikers (die goed 
vertrouwd zijn met een Android 
tablet) weetjes uit. Om deze gebrui-
kersgroep te kunnen volgen, dien 
je over de nodige basiskennis te 
beschikken. Enkel Android toestel-
len komen aan bod. Een week voor-
dien inschrijven is noodzakelijk.

 vrijdag 9 november en 7 
december

 LDC De Parette

 09u00-11u00

€  €1,50 (incl. koffie)

+ €    1 week voordien

Basiscursus Android 
smartphone

Smartphones verkopen als zoete 
broodjes, maar zonder muis en 
toetsenbord werken is toch wel iets 
helemaal anders dan werken met 
een PC. Daarom bieden we jou een 
basiscursus aan. 

Op de basisfuncties van de Android 
smartphone wordt verder ingegaan.
Breng je opgeladen smartphone 
mee!

 maandag 12, 19, 26 november 
en 3, 10 december

 LDC De Vlinder

 14u00-16u30

€  €35

+ €    maandag 5 november

Crea: fles decoreren
Agnes en Jeanette, onze twee crea- 
vrijwilligsters, leren je hoe je een 
wijnfles kan decoreren met ser-
vetten en betonverf. Het resultaat 
is een prachtige fles die ook kan 
gebruikt worden om er een mooie 
roos of tak in te zetten. Een blikvan-
ger in je interieur! Mee te nemen: 
twee schilderborstels.

 maandag 22 oktober

 LDC De Parette

 13u30

€  €2,50 (breng twee schilderbor-
stels mee)

+ €    maandag 15 oktober

Kunst in de kijker:  
Jef Despriet

Jef Despriet exposeert in De Parette. 
Van kleins af aan is Jef al gepassio-
neerd door kunst. Dit uitte zich in 
verschillende opleidingen: grafiek, 
aquarel, tekenen, schilderen, maar 
ook keramiek en potten draaien. 
‘Zich jeunen’ is de drijfveer voor 
zijn werk. Jef is een man van weinig 
woorden, maar zijn kunst spreekt 
voor hem.

 begin oktober t.e.m. november

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

Gebruiksgroep smartphone
Ook in het najaar voorzien onze vrij-
willigers een interessant programma 
voor de bijeenkomsten.  Schrijf je 
op tijd in, want de workshops zijn 
erg gegeerd, en we hebben liever 
geen treurige gezichten! Breng je 
opgeladen smartphone mee, ook 
voor vragen vanuit de groep staan 
we klaar.

 woensdag 17 oktober, 21 
november en 19 december

 LDC De Vlinder

 9u00

€  €1,50

+ €    1 week voordien

Crea ‘adventskrans’
In de crea workshop van oktober 
gaan we aan de slag met oude 
boeken om een mooie adventskrans 
te maken. Zelf mee te brengen: oud 
dik leesboek, schaar en cuttermes. 
Indien je dit hebt: lijmpistool. 

 dinsdag 16 oktober

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30

€  €10

+ €    dinsdag 9 oktober

Kookworkshop dessertje 
voor de eindejaarsperiode

De warme zomer is pas voorbij, en 
we denken al aan de eindejaarsfees-
ten. Wie zin heeft om zijn gasten te 
verrassen met een eigengemaakt 
dessertje, kan bij ons terecht. Je 
gaat zelf aan de slag, zodat je de 
bereiding onder de knie hebt en 
kan uitpakken met zelfgemaakte 
lekkernijen.

 dinsdag 23 oktober

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €7,50

+ €    dinsdag 16 oktober

Creaworkshops
Creatieveling is je bijnaam? Dan kan 
je bij ons terecht! Op 29 oktober 
ben je welkom met je kleinkinderen, 
we gaan aan de slag met knopen 
en koffiebonen. Op 19 november 
denken we al aan onze kerstversie-
ring, en gaan we aan de slag met 
book art.  En op 10 december gaan 
we bloemschikken.  We maken een 
blijvend kerststuk, zodat we er nog 
lang van kunnen genieten.  

 maandag 29 oktober, 19 novem-
ber en 10 december

 LDC De Vlinder 

 14u00

€  €2,50 / €27 voor het bloem-
schikken

+ €    1 week voordien

Leren werken met een 
computer

Je hebt een computer gekocht, 
maar weet niet goed hoe er mee 
te werken? Geen probleem! Je kan 
een basiscursus volgen onder bege-
leiding van Christine Deraedt. In 6 
lessen leer je hoe je met je com-
puter aan de slag kan zodat je er 
nadien zelfstandig mee kan werken. 
Je kan je eigen (Android) laptop 
meenemen.

 van maandag 12 november 
t.e.m. 17 december (6 lessen)

 LDC De Parette

 13u30-16u00 

€  €25

+ €    maandag 5 november

Startvergadering leesclub
In samenwerking met de bib van 
Harelbeke maakten we een selec-
tie van boeken, en stellen je die 
graag voor tijdens een startver-
gadering. De leesclub bepaalt zijn 
eigen tempo, het dienstencentrum 
werkt samen met de bibliotheek om 
de boeken ter beschikking te stel-
len en je komt gemiddeld om de 
twee maanden samen om boeken 
te bespreken. Geen moeilijke woor-
den, gewoon gezellig samenkomen 
met een kopje koffie met als onder-
werp: een boek.  Kom je ook?

 maandag 15 oktober

 LDC De Vlinder

 10u00

€  €1,50 (incl. koffie)

+ €    maandag 8 oktober
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Crea: Kerstkaartjes maken
November is de uitgelezen maand 
om al te beginnen nadenken over 
de Kerstkaartjes. En wat is leuker 
dan een zelfgemaakt kerstkaartje 
ontvangen? In deze workshop mag 
je je kerst creativiteit laten botvie-
ren! Zelf mee te brengen: potlood, 
gom, lat, fijne stiftjes voor het hand-
letteren, snijmat of snijplank.

 dinsdag 20 november 

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30

€  €8

+ €    dinsdag 13 november

Reisverhaal Uganda
José Tack trok samen met Gerda 
Coucke gedurende 3 weken op 
inleefreis naar het Oost-Afrikaanse 
Uganda. José komt in het diensten-
centrum vertellen over zijn ervarin-
gen en hoe hij al gauw leerde om 
zijn westerse bril af te zetten. Hij 
bezocht er onder andere plaatse-
lijke gemeenschappen, een radio-
station en enkele scholen. Een 
aanrader!

 dinsdag 27 november

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    dinsdag 20 november

Repair Café
Wat doe je met een CD-speler die 
niet meer open wil? Een brood-
rooster die het niet meer doet? Een 
beertje met een los pootje? Weg-
gooien? Mooi niet! Kom naar het 
Repair Café! Dat is samen kapotte 
spullen repareren, deskundig advies 
krijgen, mensen ontmoeten en 
inspiratie opdoen!

Wil je helpen repareren? Contac-
teer valerie.claeys@harelbeke.be

 zaterdag 1 december

 Huis van Welzijn,  
Paretteplein 19

 14u00-17u00

€  gratis

Crea: Kerstboompje maken
Agnes en Jeanette verwennen ons 
opnieuw met hun leukste crea-
ideeën. We maken in twee sessies 
een mini-Kerstboompje uit karton 
mét verlichting. Een sfeermaker 
met de feestdagen. Wat breng je 
mee: bruin dik karton (bv. van kar-
tonnen dozen. -  Als je twee dozen 
meebrengt, moet het karton even 
dik zijn- lat, potlood, schaar en verf-
borstel). 

 maandag 10 en 17 december

 LDC De Parette

 13u30

€  €2,50 (breng karton, lat, 
potlood, schaar en verfborstel 
mee)

+ €    maandag 3 december

Voordracht: De opmars van 
de computer in de 20ste 
eeuw

Vanaf de jaren ’50 werd de automa-
tisering in de bedrijven ingevoerd. 
Het gebruik van ponskaarten was 
een mijlpaal. De tabelleermachine 
en later de moderne computers 
zorgden voor de verwerking. Com-
puters werden alsmaar krachtiger 
en sneller. De opmars van de com-
puter, een verhaal zonder einde!

 maandag 3 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00 – 16u30

€  €2,50

+ €    maandag 26 november

Workshop hapjes voor de 
eindejaarsperiode

Geef toe, wat is leuker dan je gasten 
een zelfgemaakt hapje te kunnen 
voorschotelen? En er zelf ook van te 
smullen, uiteraard! Je leert hapjes 
maken voor de eindejaarsperiode, 
en uiteraard mag je na het harde 
werk ook samen proeven.

 woensdag 28 november

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €7,50

+ €    woensdag 21 november

Lessenreeks Spotify 
In deze lessenreeks leren we aan 
de slag te gaan met Spotify. Spo-
tify is een digitale muziekservice 
die je toegang geeft tot miljoenen 
nummers. Wat komt er in deze les-
senreeks aan bod? Aanmelden op 
pc of via app op smartphone – het 
verschil tussen een gratis en beta-
lende account – liedjes en artiesten 
opzoeken – lijstjes maken – lijst-
jes volgen… Zelf mee te brengen: 
smartphone waar de app reeds is 
op geïnstalleerd of je laptop.

 dinsdag 4, 11, 18 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 9u00-11u30

€  €15

+ €    dinsdag 27 november

Kunst in de kijker: Paul 
Vanhee

In december en januari kan je in de 
Parette de werken van Paul Vanhee 
bewonderen. Paul is autodidact 
kunstschilder. Hij schildert voor-
namelijk mensen in een expressio- 
nistische stijl. Typerend voor zijn 
werken zijn de gezichten met grote 
ogen. Het is fascinerend hoe bru-
tale strepen en kleuren een gelaat 
zo veel fragiliteit doen uitstralen…

 december en januari

 LDC De Parette

 tijdens de openingstijden

€  gratis

Workshop Itsme
Itsme is een app om komaf te maken 
met alle verschillende wachtwoor-
den, cijfercodes, … via je smart- 
phone. Het wordt beschouwd als de 
veiligste manier om met je smart-
phone te werken. Itsme is je digi-
tale identiteit, waarmee je veilig kan 
inloggen, gegevens kan delen en 
ondertekenen. Je leert tijdens deze 
workshop de app installeren, en 
gaat er mee aan de slag. Breng zeker 
mee: je smartphone, je bankkaart, 
je bankkaartlezer en je pincode.

 maandag 17 december

 LDC De Vlinder

 09u00

€  €6

+ €    maandag 10 december

Crea: lichtslinger maken
In december zorgen we voor ver-
lichting en maken we deze mooie 
lichtslinger. Zelf mee te brengen: 
lichtslinger met 10 - 12 lamp-
jes, papierschaar, kniptangetje, 
blokje piepschuim, lijmborstel of 
huishoudsponsje, potje of grote 
melkdop, lat, potlood, plastieken 
placemat. 

 dinsdag 18 december

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30

€  €12

+ €    dinsdag 11 december

Wachtlijst kleurenanalyse
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-
poort te maken. Een top activiteit, 
je kan kiezen tussen twee locaties!

 zodra mogelijkheid voor de 
analiste

 LDC De Vlinder of LDC De 
Parette

 namiddag, 13u30 of 15u00

€  €2,50

 aan het onthaal

Wachtlijst vorming Iphone
Een Iphone, wat is dat, en hoe kan 
je ermee werken?  Die cloud, waar 
dient dat voor? En kan ik meer dan 
bellen en sms’jes verzenden? Op de 
specifieke vragen via Iphonegebrui-
kers geven we graag een antwoord 
via een cursusreeks. Om er zeker 
van te zijn dat we de reeks kunnen 
starten, werken we met een wacht-
lijst. Wie interesse heeft, laat dit 
even weten. Zodra we voldoende 
interesse hebben, wordt de reeks 
georganiseerd.  

 nog te bepalen

 LDC De Vlinder

 nog te bepalen

€  €90 (10 lessen)
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QU
IZIn de Pevernagestraat waren er heel veel café’s. Welk 

café was niet in die straat gelegen?

 M  In den Tuba 

 A  In den Doorn

Waar was het café  “Het Schippershof” gelegen?

 O  Beneden in de Schipstraat

 T  In de Kortrijkstraat

Wat stond er op het dak van café  “De Zwaan” (hoek 
Generaal Deprezstraat – Stasegem Dorp)?

 S  Een alarmsirene voor de brandweer

 R  Een grote TV-antenne

Voor sommige café’s werd in de volksmond eerder de 
bijnaam van de eigenaar/uitbater dan de naam van het 
café  vernoemd. Welk café werd bedoeld als men het 
had over “bij Snottebelje”?

 L  Café de la Poste (Stationsstraat)

 T  Café de la Station (Stationsplein)

Café  “Het Blauwhuis” (Brugsestraat) had ooit een 
tijdje een andere bestemming. Welke was dat?

 A  Een meisjesschool

 N  Een wasserij

Wat is de betekenis van “muizel” in de naam van café 
“De Muizel” (Muizelstraat)?

 K  Een doedelzak

 E  Een hondenras

Café “De Vlaamsche Leeuw” (Brugsestraat) veranderde 
van naam met de komst van nieuwe uitbaters. Hoe 
heette dit café voordien? 

 D  De Samenkomst

 P  Au Lion d’Or

Naam :

Oplossing quiz

QUIZ KEN UW STAD, 
VERDWENEN HERBERGEN

TRAIN JE BREIN

OPGAVE: Vorm met de letters, die bij de juiste 
antwoorden horen, een zevenletterwoord.

De oplossing breng je binnen of mail je naar 
één van de LDC’s tegen vrijdag 7 december. De 
mailadressen vind je op de achterzijde van de 
Parettegazette.

Oplossing Quiz - Ken uw stad- Monumenten:

OBELISK

Proficiat aan Moerman Jo die 2 drankbonnetjes 
mag ophalen aan het onthaal van een LDC naar 
keuze!

ACTIVITEITENAANBOD

Zorgbedrijf Harelbeke en Stad Harelbeke organiseren dit jaar opnieuw verschillende interessante 
workshops tijdens de Digitale Week. In 2018 loopt de Digitale Week van 19 oktober tot en met 4 
november.

Programma Digitale Week:

Vrijdag 19 oktober
• Gezondheidsapps – 19u00-

21u00 – CC het Spoor

Zaterdag 20 oktober
• Efficiënt en kritisch zoeken op 

het internet – 10u00-12u00 – 
Bibliotheek Harelbeke

Maandag 22 oktober
• Online fotoboek maken – 09u00-

11u30 – LDC De Parette

• Ik ga op reis en ik neem mee – 
09u00-11u30 – LDC De Vlinder

• Ware speurders op geocaching 
– 13u30-16u30 – DH De Rijstpek-
ker

• Digitale fotografie: verlaat de 
automodus – 14u00-16u00 – 
LDC De Parette

Dinsdag 23 oktober
• Starten met Windows 10 – 

14u00-16u00 – LDC De Parette

Woensdag 24 oktober
• Communiceren met het thuis-

front vanop vakantie – 14u00-
16u00 – LDC De Vlinder

• Reisverhaal maken met de 
tablet/smartphone – 14u00-
16u00 – DH De Rijstpekker

• Smartphone fotografie – 15u00-
17u00u – CC het Spoor

Donderdag 25 oktober
• Maak kennis met de sociale 

kaart – 9u00-11u00 – LDC De 
Parette

• Digitale fotografie: basisbewer-
kingen – 14u00-16u00 – CC het 
Spoor

• Streamingsapps – 19u00-21u00 
– CC het Spoor

Vrijdag 26 oktober
• Is een smartphone iets voor mij? 

– 14u00-16u00 – LDC De Vlinder

Zaterdag 27 oktober
• Hoe hou ik Facebook interessant 

en leuk – 10u00-12u00 – Biblio-
theek Harelbeke

• Smartphone fotografie – 15u00-
17u00u – CC het Spoor

Maandag 29 oktober
• Basiscursus computer – 09u00-

11u30 – LDC De Parette

• Digitale fotografie: van foto tot 
kunst – 14u00-16u00 – CC het 
Spoor

Woensdag 31 oktober
• Met de kleinkinderen online – 

14u00-16u00 – CC het Spoor

Alle workshops zijn gratis. 

Inschrijven is verplicht en kon vanaf 3 september aan het 
onthaal van LDC De Parette (056 73 51 80), DH de Rijstpekker 
(056 73 52 70), LDC De Vlinder (056 73 53 90), CC Het Spoor 
(056 73 34 20), stadhuis en Sporthal De Dageraad  
(056 73 34 60).

Het volledige programma vind je in het programmaboekje 
verkrijgbaar in LDC De Parette, Dorpshuis De Rijstpekker, LDC 
De Vlinder en bij alle stadsdiensten.

We hopen jong en oud te mogen verwelkomen op onze 
workshops!

LESLOCATIES:
LDC De Parette,  
Paretteplein 19, Harelbeke

Dorpshuis de Rijstpekker,  
Kasteelstraat 13, Hulste

LDC De Vlinder,  
Kollegeplein 5, Harelbeke

CC Het Spoor,  
Eilandstraat 6, Harelbeke

Stedelijke Openbare Bibliotheek,  
Eilandstraat 2, Harelbeke
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel 62

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°62

H 30 236 2436 F38 10

 

HORIZONTAAL
1 grote scheut vocht  5 regelmatig 
zesvlak 9 waterval in de Verenigde 
Staten 11 periodieke autokeuring  
13 stormloop 14 onhoudbare service  
bij tennis 16 drank 18 oorsprong  
19 Algemene Nederlandse Spraak-
kunst (afk.) 21 Australische wilde hond 
22 armband 25 ijzerhoudende grond  
26 pulverig 27 lokspijs 29 oordelend 
31 twist 33 persbureau 34 erbinnen 
36 uitdrukking 38 onbepaald voor-
naamwoord 39 enzovoort 41 bevroren 
dauw 42 blijk van verstandhouding  
45 krachtig 46 uitroep van tevreden-
heid

VERTICAAL

1 namaakmedicament 2 defect  
3 nikkel 4 plaaggeest 5 oude inhouds-
maat 6 Bijbelse stad 7 plaats in 
Utrecht 8 kortschrift 10 schoolarti-
kel 12 rivier in Italië 15 sterke drank  
17 Zuid-Afrikaanse partij (afk.)  
18 kleinste eenheid van informa-
tie 20 tuinkamer 21 riviermonding  
23 revanchepartij (Eng.) 24 werk-
schuw 27 groente 28 haarwasmid-
del 29 deel van het hoofd 30 interest 
31 rij 32 patiënt 35 bruto natio-
naal product 37 serie 39 loofboom  
40 zie ommezijde 43 nummer  
44 onzes inziens

De oplossing breng je binnen in het onthaal of mail je naar één van de 
lokale dienstencentra tegen vrijdag 7 december 2018. De mailadres-
sen vind je op de achterzijde van De Parettegazette. 

Oplossing nr. 61 Zweeds raadsel:  
ZOMERFEEST

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

COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Phyfferoen Eric 

Verbeke Werner 

Desloovere Louise

Verhenne Willy 

Callewaert Jean-Pierre 

Demeulemeester Willy

Callewier Marcel 

Decavele Joris 

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Pierre Rysman 

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

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

20e JAARGANG  -  NR 113

ZORGBEDRIJF HARELBEKE 
EEN OCMW-VERENIGING 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke

Deze Parettegazette wijdt je in de won-

dere wereld van de LDC’s in. Je vindt 

er een gedetailleerd overzicht van hun 

activiteiten en dienstverlening. Ze ver-

schijnt elke drie maanden en het lidgeld 

bedraagt jaarlijks €5. Inschrijven kan 

aan het onthaal van elk LDC. Een gratis, 

digitale versie vind je steeds terug op  

www.zorgbedrijfharelbeke.be. 

1 2 3 4 5 6 7 9

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46
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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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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DE PARETTEGAZETTE

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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 80 

deparette@zbharelbeke.be

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

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

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70 

derijstpekker@zbharelbeke.be

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

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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

devlinder@zbharelbeke.be

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

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

HARELBEKE


