Uitgave van de Harelbeekse lokale dienstencentra
Beste lezer, beste Parettegazette-abonnee,
Eind maart kreeg je de laatste Parettegazette in de bus. De regering had kort voordien beslist dat de lokale
dienstencentra minstens een maand moesten sluiten omwille van het coronavirus. Toch hadden we de goede
hoop dat we iedereen gauw terug zouden zien en we onze werking konden verder zetten. Die ene maand
sluiting werd echter verlengd en tot op vandaag is er nog steeds geen werking in de Harelbeekse lokale
dienstencentra zoals we die gewoon zijn.
Deze (ongeziene) onzekere tijd leidt ertoe dat er voor 2020 geen nieuwe Parettegazette meer zal uitkomen.
Omdat we je toch graag op de hoogte houden van het laatste nieuws binnen de dienstencentra en je ook het
nodige leesplezier willen bezorgen, maakten we dit krantje: ‘t Parettegazetje. In miniformaat dus.

Nieuws vanuit de dienstencentra
In Dorpshuis De Rijstpekker kan je alweer een maaltijd komen eten op weekdagen. Dit kan niet op de
’oude’ manier, er moeten een aantal maatregelen in acht genomen worden (lees verder meer). Je
reserveert je maaltijd uiterlijk voor 9u via 056 735 270 (Dorpshuis De Rijstpekker). Binnenkomen doe je
via de kant van parking bib. We zien je graag terug!
Het zaalverhuur voor socio-culturele verenigingen en externe partners kan weer in Dorpshuis De
Rijstpekker. Naast het retributiereglement moet hierbij ook rekening gehouden worden met de
noodzakelijke coronamaatregelen.
In de lokale dienstencentra De Vlinder en De Parette zijn de zalen niet toegankelijk voor derden
aangezien ook bewoners en bezoekers van de woonzorgcentra deze ruimtes kruisen of gebruiken. Een
werking in deze dienstencentra is dus niet mogelijk. Een aantal clubwerkingen (zoals breien,
Rummikub, tekenen, leesclub, schaken) vonden een onderkomen in de wijkhuisjes en ook de
wandelclub trekt er weer op uit. De gebruikersgroepen tablet en smartphone worden ingepland in CC
Het Spoor. Al deze werkingen gaan voorlopig met beperkte groepen van start (met name met de
bestaande leden).
Ook voor ‘20-’21 worden de taallessen 55+ gepland die -zoals steeds- professioneel verzorgd worden
door leerkrachten van Hét CVO. De lessen gaan dit schooljaar niet door in onze dienstencentra, wel op
de campus van Hét CVO in de Arendsstraat 62 te Harelbeke, net als de inschrijvingen. Voor
computerlessen 55+ is er tevens een aanbod op campus Arendsstraat. Meer info op www.hetcvo.be
De lokale dienstencentra kennen al geruime
tijd geen normale werking, toch zitten we niet
stil. Met drempelbezoekjes en een gezellige
babbel komen we aan de deur van
alleenwonende 80-plussers. Ken je ook
iemand die nood heeft aan een bezoekje?
Laat het ons weten, dit kan via
de Zorglijn op het nummer 056 89 91 00.

Voor wie komt naar het dienstencentrum of één van onze activiteiten, zijn er een aantal afspraken:
Kom niet als je ziek bent.
Draag een mondneusmasker dat je zelf meebrengt.
Ontsmet/was regelmatig je handen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Beperk de verplaatsingen.
Hou steeds 1.5m afstand.
Betaal zo veel mogelijk met bancontact.
Bel ons als je binnen de 14 dagen na je bezoek ziek bent geworden: 056 735 390

Leesplezier
De redactieraadsleden van De Parettegazette zijn geen stilzitters. Als het kriebelt, moet er geschreven worden,
dit doen ze met veel plezier ook voor de lezers van ‘t Parettegazetje.

Leeshoekje: Vlaamse auteurs - Catherine Lairesse
Catherine Lairesse, vrijwilligster bij de leesclub in De Vlinder, geeft een aantal leestips:
Jo Claes is van opleiding germanist. Hij schrijft vooral politieromans die zich in het Leuvense afspelen,
waarbij we Inspecteur Berg volgen. Zijn boeken lezen heel vlot en het is altijd spannend proberen te
raden naar de dader(s). Hij speelt op verschillende andere politie-genres in. Ideaal om het lezen (weer)
op te nemen!
Om in het Vlaamse literair landschap te blijven, en meer precies in het WestVlaamse, raden we zeker ook het laatst verschenen boek van Lara Taveirne
aan: “Kerkhofblommenstraat”. We volgen Arabella, een 15-jarig meisje dat
beslist om op het chrysantenveld van haar ouders samen met de
laaggeschoolde arbeidsters te gaan werken. Dit brengt een hele golf aan
gevoelens teweeg: zowel het heden als het verleden worden danig doorwoeld.
Op meesterlijke wijze ontroert Lara Taveirne, beschrijft ze gevoelens van jong
en oud, maar doet ze ook lachen, schaterlachen zelfs en geeft ze ons de
mooiste woorden en uitdrukkingen van het West-Vlaams er nog eens
bovenop! Een echte aanrader!
Voor lezers die gefascineerd zijn door onze geschiedenis, raden we “De
Bourgondiërs” Van Bart Van Loo aan.
“De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse
eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend
individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen,
doortastende hertogen en geniale kunstenaars.”
Bron : https://www.bartvanloo.info/site/portfolio/de-bourgondiers/
Al de vermelde boeken kunnen uitgeleend worden in de bibliotheek van Harelbeke. Indien je meer informatie
wenst over een auteur of een boek, dan kan dit via de bibliotheek. Een vraagje voor Catherine rond deze
leestips? mail: ine.dhaene@zbharelbeke.be
Veel leesplezier !

Vaccin: het verhaal van een Engelse boer - Stef Huysentruyt
Wie vóór 1976 geboren is heeft allicht nog een klein litteken op zijn schouder, getuige van een vaccinatie tegen
een geniepige indringer die de mensheid voor eeuwen heeft geteisterd, pokkenvirus genaamd. Verandering
kwam er pas door de vondst van een vaccin. Geloof het of niet maar een eenvoudige maar pientere Engelse
boer bracht hier verandering in. In 1774 entte hij zichzelf, zijn vrouw en zijn twee zoontjes in met koepokken,
een ander maar voor de mens goedaardig virus. Benjamin Jesty, zo heette hij, had opgemerkt dat iemand die
koeien molk, van de menselijke pokkenvariant gespaard bleef. Toen de ziekte weer eens ongenadig toe sloeg
vatte hij eh… de koe bij de hoorns. In 1774 nam hij zijn vrouw en twee zoontjes mee naar een weide in de buurt
waar een kudde koeien met koepokken graasde. Gewapend met een stopnaald zocht hij een ontstoken uier.
Hij stak eerst de naald in de pok en vervolgens in de bovenarm van zijn vrouw. Hij deed hetzelfde bij zijn
zoontjes. Niemand kreeg de pokken. Dit kwam aan de oren van Edward Jenner, een dokter uit de buurt en die
ging zich verdiepen in het pokkenverhaal. Het was de achtjarige zoon van zijn tuinman die hij in de jaren 1790
als eerste vaccineerde met koepokken. Om zijn immuniteit te bewijzen werd de jongen daarna wel twintig keer
besmet met de échte pokken zonder dat hij de ziekte kreeg. Dokter Jenner publiceerde zijn bevindingen en
gebruikte als eerste het woord ‘vaccin’.
2020: Weinig kans dat deze keer een eenvoudige boer de oplossing vindt. De oplossing ligt waarschijnlijk in
gespecialiseerde laboratoria waar duizenden wetenschappers krampachtig op zoek zijn naar een vaccin dat
ons moet bevrijden van het vermaledijde Covid 19 virus.

Het ontstaan van petanque - Joris Decaevele
In de zomer van 1910 werd in het kleine vissersdorpje ‘La Ciotat’ nabij Marseille aan café La Boule Etoilée,
gerund door Ernest Pitiot, een wedstrijd “jeu provençal” gespeeld. Op een speelveld van 20 bij 15 meter
gooide men met een bal naar een kleiner balletje, cochonette genaamd. De spelers maakten daarbij een
aanloop van een drietal passen. Een trouwe en meelevende toeschouwer was voormalige topspeler Jules
Hugues. De man, winkelier van beroep, was door reuma niet meer in staat mee te spelen. Zijn aandoening
dwong hem vanuit zijn rolstoel toe te kijken, hunkerend om toch ook nog eens een bal te kunnen gooien. Op
de duur kreeg Ernest Pitiot zoveel medelijden met zijn vriend dat hij besloot om Jules toch eens te laten mee
spelen. Hij plaatste Jules met zijn rolstoel aan de afworplijn en trok een cirkel rond de stoel. Vandaar mocht
Jules zijn bal naar de cochonette gooien. Aan de andere spelers beval Ernest dat zij ook van uit die cirkel
moesten gooien en dat zij dus geen aanloop meer mochten nemen. Er moest gegooid worden vanuit stilstand,
met beide voeten in de cirkel. In hun dialect sprak men van ‘ped tanca’, in beschaafder taal: “pied
tanqué” (de voeten op de grond). De term werd verbasterd tot ‘petanque’ en een nieuw spel was uitgevonden!

Creatief! - Els Vandekerkhove
Els Vandekerkove is vrijwilligster bij creaclub Favorito (De Vlinder) en brengt een
knutseltip voor kinderen. Sommige grootouders zorgen opnieuw voor kleinkinderen en
kunnen dit samen doen, anderen dienen wat meer afstand te houden maar kunnen
deze leuke tip doorgeven!
Een ideale manier om te knutselen met kinderen is werken met zoutdeeg. Het is
gemakkelijk gemaakt en je hebt alles al in huis. Het verwerkt vlot en je kunt er
werkelijk alle kanten mee uit. Het is goedkoop en je hebt er urenlang speelplezier mee.
Hoe maak je zoutdeeg? Heel eenvoudig: je mengt 2 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water en een eetlepel
olie tot een gladde massa. Als het deeg te droog wordt tijdens het knutselen voeg je gewoon enkele druppels
water toe. Je kunt het afgebakken product schilderen met acrylverf, maar je kunt eventueel met
voedingskleurstof ook verschillende deegbolletjes kleuren. En dan laat je je fantasie de vrije loop. Net zoals
met klei kun je er vanalles mee maken. Een mobile, een dinosaurus of een kommetje? Alles kan.
Het afgewerkte productje bak je nadien op 75 graden in een heteluchtoven. Platte werkstukken zijn in 1 uur
klaar, dikkere hebben tot 3 uur nodig om helemaal hard te zijn. Je kunt er kralen, pailetten, wiebeloogjes,
schelpen of knopen op kleven. Ga gewoon aan de slag en je zult versteld staan van de mogelijkheden!

Epidemieën en pandemieën - Dirk Viaene
Tijdens deze coronacrisis schrijven we samen geschiedenis. Eén van de laatste pandemieën was de Spaanse
griep, die massaal toesloeg tussen 1918 en 1920 en naar schatting wereldwijd 20 tot 100 miljoen mensenlevens
eiste. Maar ook daarvoor deden zich gelijkaardige epidemieën voor, waarbij ook Harelbeke niet werd
gespaard.
Op het einde van de zestiende en de eerste helft
van de zeventiende eeuw kende onze streek een
spectaculaire bevolkingsdaling als gevolg van oorlog,
hongersnood en allerlei epidemieën zoals tyfus en
cholera. In Harelbeke heerste er pest van 1579 tot 1584.
In 1830 en de daaropvolgende crisisjaren maakten
cholera en tyfus in de streek van Kortrijk heel wat
slachtoffers, vooral onder de lagere sociale klasse. In
Harelbeke vielen de meeste slachtoffers in de beluiken op
de Oost- en Westwijk, waar veel grote gezinnen dicht
tegen elkaar leefden en de hygiëne veel te wensen
overliet. De gedeelde waterput lag bovendien op korte
afstand van de beerput, waardoor het putwater van heel
slechte kwaliteit was. Doordat de bevolking al fel verzwakt
Foto: beluik op de Oostwijk in de 19e eeuw
was, deden ook tuberculose en rachitis hun opmars.
Eind 1837 kende de vlasnijverheid in onze streek een dieptepunt. Van 1845 tot 1847 ontstond er een
grote landbouwcrisis, die de ellende nog gevoelig vergrootte. In 1845 mislukte meer dan driekwart van de
totale aardappeloogst. Het jaar daarop mislukte de graanoogst in heel West-Europa. In Vlaanderen, dat door
de crisis in de textielnijverheid al zo zwaar was getroffen, brak een periode van bittere armoede aan. Het
leven werd steeds duurder, terwijl de lonen daalden. Opnieuw heersten er tyfus en cholera via verschillende
epidemiegolven. Een derde van de bevolking in Vlaanderen moest beroep doen op de armenzorg.
In 1866 richtte de cholera in Harelbeke een ravage aan. Tussen 7 september en 12 december van dat
jaar eiste deze ziekte in onze stad 72 slachtoffers.
In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelden de ‘hygiënisten’ een nieuwe gezondheidsvoorlichting en
preventieve geneeskunde om de strijd tegen de onzichtbare vijand aan te gaan. De verwoestende epidemieën
verdwenen grotendeels uit Europa. Met SARS en vooral met Covid-19 zijn de epidemische infectieziekten terug
realiteit geworden en maken we opnieuw kennis met een collectieve kwetsbaarheid die we voorbij hadden
gewaand.

Kruiswoordraadsel
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Horizontaal
1.Muzieknoot 3.Opdracht 7.Duits
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schrijver 11.Isomo (expanded
polystyreen) 13.Ketting
15.Mannelijk dier 16.As
18.Kleding van een militair
20.Bezittelijk voornaamwoord
21.Verdieping 23.Ambachten
25.Kledij 26.Hengselvat
27.Schuifbaar bakje in een kast
28.Carbol (scheikunde)
30.Vetplant 32.Vaartuig
34.Vrolijke gebeurtenis
36.Sprookjesfiguur 37.Dagblad
38.Negatie 39.Nummer
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Verticaal
1.Leeruur 2.Fruitboom 4.Spil 5.Ontvangdraad 6.Wijfje van een olifant 7.Binnenste van brood 8.Oude munt (afk.) 9.Afrikaans
land 10.Dat zij zo 12.Paats op het internet 14.Europese vrouw 17.Gedaantevorm van een insect 19.Griekse meisjesnaam
22.Schenkt 24.Graaf (ww) 25.Hoofddeksel 29.Dommerd 31.Aanzien 33.Bazige vrouw 35.Voorzetsel
OPLOSSING

6

1

2

13

27

29

33

4

v.u. Gerdy Haes, algemeen directeur zorgbedrijf Harelbeke, Kollegeplein 5, 8530 Harelbeke.- Welzijnsvereniging
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