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Dat het herfst is… je ziet het aan de 
bomen, de regen en temperaturen. Naar 
buiten gaan is weer te ontzien. Je moet 
je er warm op kleden, paraplu niet ver-
geten en jezelf wat oppeppen. Tijd om 
het thuis wat gezellig te maken ondanks 
dat we de verwarming noodgedwon-
gen enkele graden lager zullen moeten 
zetten. Maar een kaars kan voor licht en 
gezelligheid zorgen zodat je hart toch 
wel warm blijft.

In ons dienstencentrum doen we ge-
woon door, op de volgende pagina’s kan 
je even kijken wat we allemaal organi-
seren in oktober. Een kleine greep van 
ons aanbod? De seniorenacademie zorgt 
voor een aangenaam en gevarieerd 
programma, Vrankrik Platse doet je even 
dromen van la douce France of je kan op 
bezoek bij de centrale keuken van Zorg 
Izegem. 

Aangezien niet iedereen de mogelijkheid 
heeft om in het begin van de maand een 
boekje af te halen, is er een abonne-
mentenservice. Je kan je abonneren op 
’t Leestgenot voor een jaar en 11 boek-
jes worden dan naar jou opgestuurd. In 
de vakantieperiode (juli en augustus) 
verschijnt er maar 1 boekje. Je betaalt 
hiervoor € 7 per jaar. Wie zich wil abon-
neren kan zijn naam en adres opgeven 
aan de balie of bel naar 051 33 76 10. 
Na betaling ben je abonnee en bij het 
begin van de volgende maand valt het 
eerste boekje in jouw brievenbus.

Deborah, Gwendoline, Nancy, Griet, Vin-
cent, Manu en Annelies.
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‘Le jour de gloire est arrivé!’
We gaan ‘over de schreve’ tot diep in het Zuiden! 

Het cultuurhuis, het dienstencentrum en het cultuurcafé slaan de handen in elkaar om jullie een 
onvergetelijke namiddag te bezorgen. Laat je verrassen en onderdompelen in ‘La douce France’.

Geniet van één van de mooiste Franse films ooit… 
vol passie, hartstochtelijke romantiek en zuiders temperament… 

Waan je op een pleintje in de Provence met een streepje muzette en chanson… 

Een kaasplankproevertje en een glas rosé of ‘picon vin blanc’ zitten in de prijs inbegrepen.

5 oktober - 14u30
14 euro - grote zaal De Leest

cultuurcafé cultuurhuis
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Oktober
3/10 Kaarting S-Plus
3/10 Seniorenacademie Dirk Musschoot
 “Toen geluk nog heel gewoon was”
3/10 Op bezoek centrale keuken Zorg Izegem
4/10 Leif: consultatie vroegtijdige zorgplanning
4/10 Uit en meer
4/10 Stoelyoga
5/10 Vrankrik Platse
6/10 Kaarting De Leest om ter meest
10/10  Seniorenacademie: “een show vol 
 passie en muziek”- Stijn Van De Voorde
10/10 Op bezoek centrale keuken Zorg Izegem
11/10 Computerassistentie
13/10 Computerassistentie
16/10  Opening wandeling “In onze schoenen “
18/10 Stoelyoga
24/10 Seniorenacademie: Wouter Deboot
27/10 Ontmoetingsnamiddag 80+-Emelgem
27/10 Computerassistentie

November
3/11 Kaarting De Leest
3/11  Ontbijt @ De Leest
3/11:  Vakantiekriebels: halloweenfilms
4/11 Zitturnen met Annelies
9/11 Seniorennamiddag Walter Baele
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Wekelijks:
• Maandag: 
       Pedicure & Scrabble (namiddag)
• Dinsdag : 
       Kapster (2-wekelijks voormiddag)
• Donderdag: 
       Breimadeliefjes  & Kleurwiezen
• Vrijdag :
       Vrije crea en kaartjes maken

KalenderKalender



DI 20 SEP – 20U
DEALER
DI 27 SEP – 20U
BELFAST
DI 4 OKT – 20U
KOM HIER DAT IK U KUS
DI 11 OKT – 20U
NIGHTMARE ALLEY
DI 18 OKT – 20U
THE WORST PERSON 
IN THE WORLD
DI 25 OKT – 20U
LICORICE PIZZA
DO 3 NOV – 14U
MOLLY MONSTER
DO 3 NOV – 16U
DE GEBROEDERS SCHIMM 
DI 8 NOV – 20U
WEST SIDE STORY
DI 15 NOV – 20U
L’ENNEMI
DI 22 NOV – 20U
HOUSE OF GUCCI
DI 29 NOV – 20U
NOWHERE
DI 6 DEC – 20U
THE CARD COUNTER
DI 13 DEC – 20U
KING RICHARD
DI 20 DEC– 20U
UN TRIOMPHE

AGENDA 
NAJAAR  2022

www.deleest.be

DO 3 NOV – 14U en 16U

6 EURO (GRATIS SUIKERSPIN + GRIEZELDRANKJE) 
Zin in een leuke film tijdens de herfstvakantie? Trek je mooiste  
Halloweenpak aan en kom genieten van één van onderstaande pareltjes. 
Achteraf krijg je een superlekkere suikerspin en een griezeldrankje!

DO 3 NOV – 16U: 

DE GEBROEDERS  
SCHIMM (7+) 

(Nederlands gesproken)
‘Een geestige griezelfilm van eigen bodem,  
voor de hele familie.’
Last van spoken, klopgeesten of paranormale 
pest? De Gebroeders Schimm helpen je uit de 
nood! Waar monsters op de loer liggen, komen 
deze spokenjagers in actie. Ze vangen alle 
griezels en sluiten ze voorgoed op. In de kast, 
de kelder, of onder het bed. Wanneer ze dankzij 
het eigenzinnige meisje Lilith een nieuw 
bovennatuurlijk verschijnsel op het spoor 
komen, gaan ze samen het gevaarlijkste monster 
uit hun hele loopbaan te lijf. 

DO 3 NOV – 14U 

MOLLY  
MONSTER (4+) 
(Nederlands gesproken)
‘De koddige Molly neemt je mee naar 
Monsterland.’
Molly, een grappig geel monstertje op dunne 
pootjes, richt zich tot het jongste publiek in  
een vrolijke, muzikale film. Hoewel ze soms  
een beetje prikkelbaar is, heeft ze geen 
vijanden, enkel vrienden. Dat verklaart 
misschien waarom het in Monsterland zo’n 
vrolijke boel is: een wereld die tot leven komt 
in een explosie van uitbundige kleuren en 
opgewekte muziek.

voor de kids
FILMS

Verantwoordelijk uitgever: Algemeen directeur stad Izegem 
Anton Jacobus, Korenmarkt 10, 8870 Izegem
Samenstelling: Geerwin Vandekerckhove, Rik Bruwier,  
Jan Tijtgat, Rika Remmery, Jan Vanderschaeve
Vormgeving: Artlabeur

cultuurhuis

CULTUURHUIS DE LEEST - IZEGEM - NAJAAR 2022

VRIJETIJDSCHEQUE
IZEGEM
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Ik heb een nieuwe vriend... 
Neen, niet een vriend om mee te gaan samenwonen, maar toch een vriend. Ik ken zijn 
naam niet, ik heb er nog nooit mee gesproken en ik weet niet welke taal hij spreekt. Ik 
weet zelfs niet of hij wel spreekt. Misschien is hij doofstom… maar toch zijn we vrien-
den geworden.     De laatste weken, met al dat schoon weer, zijn Maddy en ik regelma-
tig in de vooravond een toerke gaan wandelen met de rolstoel. Bij ons eerste toerke 
zag ik een kleine man in zijn deurgat staan. Hij knikte, ik zwaaide en hij zwaaide terug 
met een brede glimlach op zijn gezicht. Hoewel ik hem helemaal niet kende, noem-
de ik hem direct Georges. Willem Vermandere schreef ooit een liedje over Georges, 

“Klein vintje, klein vintje, de wereld mag vergaon, bluuf gie mo staon…” 

En die Georges bestond dus echt en heeft in zijn dorp een standbeeld gekregen. 
Daarom noem ik mijne nieuwe vriend ook Georges.

Ik heb gevraagd aan Maddy om elke vooravond, bij schoon weer, hetzelfde toerke te 
gaan wandelen. Omdat ik weet dat ik dan ‘mijn’ Georges zal zien, en dat we glimlachend
zullen zwaaien naar mekaar.

Zijn ‘Goeiendag’ maakt mijn dag goed en ik ben er zeker van dat mijne ‘Goeiendag’ 
zijn dag goed maakt.

Ik zou ongerust worden als hij er eens niet zou staan. Is hij ziek? Mankeert er iets? Hij 
zal toch niet gevallen zijn... Moest ik bij mooi weer in de vooravond niet langskomen, 
samen met Maddy, zou hij waarschijnlijk ook ongerust zijn…

Ik heb daar vroeger nooit over nagedacht, 
dat men zelfs zonder één woord met el-
kaar te spreken, toch vrienden kan maken….
Ik zie Georges nog maar twee weken, en toch 
zou ik hem al missen als hij niet meer in zijn 
deurgat staat. Eigenlijk weet ik niets over hem. 
Is hij weduwnaar of is hij nooit getrouwd. Dat 
hij alleen woont, denk ik toch wel… daarom 
staat hij in zijn deurgat om mensen te zien.

Het enige wat ik met zekerheid weet, of beter 
gezegd ‘voel’ is dat Georges een mensenvriend 
is, dat hij niet gemaakt is om alleen te zijn… 
daarom staat hij in zijn deurgat. We gelijken 
dus op mekaar. Ik kan moeilijk lang alleen zijn. 

Ik ben altijd gelukkig als er iemand bij mij over 
de vloer komt, niet alleen Maddy en klein 
Liesje… om ’t even wie is welkom, als ze maar 
vriendelijk zijn en kunnen luisteren als er iets 
op mijn maag ligt. Of gewoon eens zwaaien 
als ik aan mijn raam zit, maakt mijn dag goed. 
En zo zit Georges ook in mekaar, dat voel ik, 
en daarom noem ik hem mijn ‘nieuwe vriend’. 

 Slina
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Het Bestuur
• Dedeurwaerder Krista    0471/272276
• De Roubaix Willy              0498/698530

We houden eraan onze steunende leden
te danken voor hun sympathie:
• Fertein Carine
• Declerq Patriek
• Six Marleen
• Lootens Heidi
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KAARTERSCLUB

OM TER MEEST
DE LEEST

VOLGENDE KAARTINGEN:
• Donderdag 6 oktober 2022
• Donderdag 3 november 2022  

Start telkens om 14u00
Inschrijven vanaf 13u30

Inleg 5 euro

KLASSEMENT NA DE 5de KAARTING
1 Tandt Freddy 16 1840
2 Demeyere Hendrick 16 1804
3 Deleersnijder Guido 15 1770
4 Deneir Linda 15 1446
5 Decock Berenice 14 1762
6 Demuynck Odette 14 1706
7 Vandevoorde Noel 14 1661
8 Houthooft Luein 14 1649
9 Denijs Geert 14 1612
10 Dumon Freddy 14 1537
11 Lintermans Annie 13 1647
12 Gunst Etienne 13 1498
13 Verfallie Luc 13 1382
14 Deforche Evette 13 1318
15 Pante Rita 12 1725
16 Cannier Dirk 12 1598
17 Van Iseghem Marie-th 12 1507
18 Goethals Hilda 12 1444
19 Decraene Silvie 11 1537
20 Goemaere Erik 11 1474
21 Soetaert Noel 11 1440
22 Catteeuw Martine 11 1415
23 Verholle Patrick 11 1348
24 Viaene Marick 11 1327
25 Samijn Hans 11 1087
26 Segers Rudy 10 1427
27 Declerck Johan 10 1189
28 Vandezande Guido 10 1066
29 Meersschaert Yvette 9 1084
30 Mortier Erna 8 1679
31 Deschuyter Noel 8 1185
32 Dejonghe Roger 8 989
33 Claeys Eddy 7 839
34 Vancompernolle Charlene 7 837
35 Vergaerde Magda 7 798
36 Beheydt Diana 7 696
37 De Forche Jaak 6 665
38 Steen Frans 5 962
39 Descheermaker Lia 4 1073
40 Debackere Carlos 4 753



MAANDMENU

DIENSTENCENTRUM DE LEEST

SAMEN ETEN

oktober

Ma 10/10  Wortelsoep
     Kippenbil met currysaus
     Erwtjes
     Rijst met groentjes
     Fruit

Di 11/10   Bloemkoolsoep
     Herfstgebraad
     Savooikoolpuree met spek
     Koek

Wo 12/10  Preisoep
     Cordon bleu
     Broccolimix
     Gekookte aardappelen 
     Platte kaas met aardbeien  
Do 13/10  Tomaten-groentesoep
     Kalfsstoofpotje op grootmoeders wijze
     Gebakken witloof
     Pommes noisette
     Fruit

Vr 14/10  Kippesoep
	 				Visfilet	met	bieslooksaus
     Gestoofde prei
     Puree 
     Vanillepudding

Week van 3/10 tot 7/10 Week van 10/10 tot 14/10

Ma 3/10   Aspergesoep
	 				Kalkoenstoofpotje	met	fijne	groentjes
     Groentenweelde
     Gekookte aardappelen
     Fruit

Di 4/10    Mossels met friet
     UITVERKOCHT!
      

Wo 5/10    Seldersoep
     Gegratineerde visschotel met 
     courgettes - Puree
     Bosbessenroom

Do 6/10    Groentesoep
     Coq au vin - Peren
     Kroketten
     Koek  

Vr 7/10    Broccolisoep
     Worst
     Rode kool
     Gekookte aardappelen
     Mokkapudding

7



Ma 17/10  Tomatensoep
     Kippenschnitsel
     Provençaalse snijbonen
     Puree 
     Fruit

Di 18/10   Courgettesoep
     Ardeens gebraad met mosterdsaus
     Hutsepot
     Yoghurt
  
Wo 19/10   Groentesoep
     Gegratineerde zalm met witloof
     Puree
     Bananenroom

Do 20/10   Cressonsoep
     Stoofvlees
     Salade 
     Frietjes
     Koek

Vr 21/10   Seldersoep
     Bouillie met mosterdsaus 
     en kappertjes
     Wortelen
     Puree met peterselie
     Chocoladepudding

Ma 24/10 Tomaat-pompoensoep
     Casselribsneetje
     Spruitjes - Puree
     Fruit

Di 25/10   Preisoep
     Rundsstoofvlees met rode wijn
     Bloemkool in bechamelsaus
     Gekookte aardappelen
     Yoghurt  

Wo 26/10  Witloofsoep
	 				Visfilet	dugléré	
     Broccoli
     Puree
     Appel in de oven

Do 27/10   Bloemkoolsoep
     Ardeens kalkoengebraad 
     met zoetzure saus
     Sperziebonen 
     Pommes duchesse
     Koek 

Vr 28/10   Wortel-courgettesoep
     Gehaktballetjes met groentensausje
     Puree met pastinaak
     Vanillepudding met speculoos      

Week van 17/10 tot 21/10 Week van 24/10 tot 28/10
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Ma 31/10   Groentesoep
       Gebakken kip met dragonsaus
       Erwtjes
       Puree
       Yoghurt
      
Di 1/11       GESLOTEN
      

  
Wo 2/11      GESLOTEN

Do 3/11      Champignonsoep
       Herfstgebraad
       Wortelen
       Puree met mosterd en peterselie
       Fruit

Vr 4/11      Wortelsoep
       Worst
       Hutsepot
       Chocoladepudding

Week van 31/10 tot 4/11
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Van 23/5 tot 27/5 Van 30/5 tot 3/6 

Ma 23/5 

Di 24/5 

Wo 25/5 

Do 26/5 

Vr 27/5 

Aspergesoep 
Bloemkool in bechamelsaus 
Puree met cresson 
 Fruit 

Wortelsoep 
Kalfsstoofvlees met madeira  
Groentenweelde 
Gekookte aardappelen 
Yoghurt 

Preisoep 
Gevogeltebrochette met  
Provençaalse saus 
Salade en tomaten 
Gebakken krieltjes met rozemarijn 
Bosvruchtenroom 

GESLOTEN 

GESLOTEN 

Ma 30/5 

Di 31/5 

Wo 1/6 

Do 2/6 

Vr 3/6 

Seldersoep 
Gebakken kip met dragonsaus 
Erwtjes met zilverajuin 
Puree met cresson  
Koek 
Groentesoep 
Casselribsneetje met uiensaus  
Lentepuree met spek       
Fruit 

Tomatensoep met balletjes 
Kalkoenstoofvlees met spek en  
champignons - Appelmoes 
Gekookte aardappelen 
Yoghurt 

Broccolisoep  
Koude schotel met frietjes  
Fruit 
RESERVATIE TOT 25 MEI ! 

Kervelsoep 
Cordon bleu van kip 
Broccoli 
Puree 
Mokkapudding 

MEI 



Neem plaats bij onze Babbel-Bus voor een praatje 
en een gratis drankje. Je kan er ook een vinylplaatje aanvragen.

Je kan er ook terecht met jouw vragen over geestelijke 
gezondheid. De Babbel-Bus werd voor de gelegenheid in 
een huiselijke kleedje gestopt. We hopen jullie massaal te 

mogen begroeten aan de oude site Strobbe!  

Kom jij op zaterdag 8 oktober ook langs?

BABBELBUS

DE BABBEL-BUS 
komt gratis naar jou toe tijdens de zaterdagmarkt 

op 8 oktober van 9u tot 12u30

De Babbelbus is een initiatief van stad Izegem 

en Lokaal dienstencentrum de Leest
10



NU BEN IK HET ZAT 
Sensibiliseringsactie voor volwassenen rond 
alcoholproblematiek op maandag 10 oktober 
om 19u30 in Prizma Campus College. 

Drinkt u iets? Dagelijks horen we deze vraag! Graag iets 

meer weten over het gebruik van alcohol? Wat doet dit 

met jouw kind? Wat doet dit met je partner en je gezin? 

Therapeute Myriam Bruyninckx vertelt er alles over! Haar specialiteit 

is middelenmisbruik: alcohol, drugs en andere genotsmiddelen. Zij is zelf 

ervaringsdeskundige en is sinds 2003 een gelukkige geheelonthouder dankzij 

haar 12 stappen programma. 

Wil je meer weten? Kom luisteren, ze helpt je graag op weg! 

Deze sensibiliseringsactie is gratis voor alle inwoners van Midwest. 

Gratis inschrijven voor 5 oktober https://formulieren.izegem.be/nubenikhetzat  

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250!

Organisatie: Huis van het Kind & Midwest.

De andere Film 

“Kom hier dat ik u kus”
dinsdag 4 oktober om 20u in de Leest 

“Kom hier dat ik u kus” is een roman over Mona, als kind, als 

vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. Een verhaal over waarom 

we worden wie we zijn, geschreven met humor, scherpte en veel 

schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en kinderen. Over kapotte mensen 

en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid 

eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over de gevaren van 

sterk zijn. Over jezelf durven redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. 

Toegang ; 4 euro  

Organisatie: Cultuurhuis De leest
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DE WERELD OP EEN SCHERMPJE

Op alle dagen van de werkweek, telkens van 8u45 tot 16u45, woensdag enkel in de voormiddag, 
kan je in onze foyer 2 computers terugvinden, die je als bezoeker van Dienstencentrum De Leest 
gratis mag gebruiken.

Zo kan je er gratis gebruik maken om bijvoorbeeld iets op te zoeken op internet, je e-mail lezen, 
online betalingen uit te voeren of documenten op te maken.

Mogen we je vragen om deze computers met respect te behandelen en volgende regels te volgen:
 
• Ontsmet je handen voor je een computer gebruikt.
• Eet of drink niet terwijl je van een computer gebruik maakt.
• Sluit de computer af na gebruik, zo worden alle sporen van jouw gebruik gewist.
• Laat de computers staan op de tafel.
• Indien beide computers reeds bezet zijn, wacht even af.
• Wij hebben geen maximale duur van gebruik, maar wees hoffelijk als er anderen staan te wachten.

        Het LDC-TEAM

GRATIS INTERNET



Ontwerp Lucien Vandenbroucke

Zit er een vijs los? Wiebelt je stoel? Komt de stoom uit 
je oren door je kapotte strijkijzer? Loopt de ketting van 
je fiets niet meer gesmeerd? Heb je ergens je broek 
aan gescheurd? Is je computer ervan onder gemuisd?

Een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) hun 
spullen herstellen. Materiaal en knowhow zijn aan-
wezig, jij brengt jouw kapotte voorwerpen mee naar 
de reparateurs en samen gaan jullie aan de slag.

Spring eens binnen! Helpende handen zijn altijd welkom.

Zaterdag 15 oktober
van 10 tot 16u

JOC, Krekelstraat 167 Izegem
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Beste, 
 
Op dinsdag 4 oktober 2022 gaan we wandelen met Uit en Meer.  
 
 

 

 
 

 
 
De activiteit is gratis maar we vragen wel om in te schrijven. 
051/31.05.78 of via mail nele@tpandje.be .  
Je kan inschrijven tot maandag 3 oktober 2022. 
 
We spreken af om 14h aan de Leest en we sluiten daar ook af! 
 
Het zou fijn zijn mocht je met ons meewandelen! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
  Annelies Demey                   Bieke Ryckbosch                          Nele Margot 

                                                                                 
 
 

Uit & 

Meer 
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4
Toen geluk nog heel gewoon was
Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde

Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en
anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van
de voorbije honderd jaar.

Toen Geluk nog heel gewoon was heeft een hoog nostalgiegehalte,
maar richt ook altijd de blik op de toekomst.

Dirk Musschoot
Schreef 17 boeken voor kinderen en jongeren. 
Voor enkele werd hij bekroond: de Boekenwelp 
1990 voor De berggids vertelt en in 1992 een 
Vlag en Wimpel in Nederland voor Lannoos 
Jeugdencyclopedie. Dirk schrijft ook boeken voor 
volwassenen. De bekendste zijn De Vlamingen op 
de Titanic, Wij gaan naar Amerika, België bevrijd, 
Van Franschmans en Walenmannen, Moeder is 
weg, 100 x Noord-Engeland, 100 Jaar Titanic en 
Belgen maken bommen.

Maandag 3 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal

5

Maandag 10 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal

Stijn Vande Voorde
Stijn zijn concept is simpel doch puur. Hij speelt 
live viool en zijn grote voorbeeld Andé Rieu staat 
hierbij centraal. Geen typische klassieke muziek 
maar veel meezingers, ambiance en sfeer zijn de 
ingrediënten voor zijn optreden. Hij laat de hele 
zaal wiegen en zingen op het chiantilied, de 
sneeuwwals, mama, poupée de Cirque…

Een show vol passie en muziek

De meeste mensen hebben van de viool een heel "klassiek" beeld. 
Stijn laat show na show zien dat er met de viool een fantastisch 
optreden kan worden gegeven met de lichtere bekende klassieke 
muziek, walsen, pop tot echte ambiance!
Waar Stijn optreedt is het feest. Zijn show bestaat uit liedjes die 
iedereen kent. De bekende walsen, Vlaamse liedjes, ambiance, 
nostalgische nummers tot de dansnummers !

fo
to

C
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e

16



4
Toen geluk nog heel gewoon was
Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde

Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en
anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van
de voorbije honderd jaar.

Toen Geluk nog heel gewoon was heeft een hoog nostalgiegehalte,
maar richt ook altijd de blik op de toekomst.

Dirk Musschoot
Schreef 17 boeken voor kinderen en jongeren. 
Voor enkele werd hij bekroond: de Boekenwelp 
1990 voor De berggids vertelt en in 1992 een 
Vlag en Wimpel in Nederland voor Lannoos 
Jeugdencyclopedie. Dirk schrijft ook boeken voor 
volwassenen. De bekendste zijn De Vlamingen op 
de Titanic, Wij gaan naar Amerika, België bevrijd, 
Van Franschmans en Walenmannen, Moeder is 
weg, 100 x Noord-Engeland, 100 Jaar Titanic en 
Belgen maken bommen.

Maandag 3 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal

5

Maandag 10 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal

Stijn Vande Voorde
Stijn zijn concept is simpel doch puur. Hij speelt 
live viool en zijn grote voorbeeld Andé Rieu staat 
hierbij centraal. Geen typische klassieke muziek 
maar veel meezingers, ambiance en sfeer zijn de 
ingrediënten voor zijn optreden. Hij laat de hele 
zaal wiegen en zingen op het chiantilied, de 
sneeuwwals, mama, poupée de Cirque…

Een show vol passie en muziek

De meeste mensen hebben van de viool een heel "klassiek" beeld. 
Stijn laat show na show zien dat er met de viool een fantastisch 
optreden kan worden gegeven met de lichtere bekende klassieke 
muziek, walsen, pop tot echte ambiance!
Waar Stijn optreedt is het feest. Zijn show bestaat uit liedjes die 
iedereen kent. De bekende walsen, Vlaamse liedjes, ambiance, 
nostalgische nummers tot de dansnummers !
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6 7
Het weer is een universele taal

Weerpraatjes gelden als banale gespreksstof voor wie niets te 
melden heeft.'
Maar waarom zouden we er zo over denken?
Het weer is belangrijk. Het verbindt mensen met elkaar.
Al eeuwenlang is 'het weer’ synoniem van tijd.
Het woord 'temps' laat zich in de Franse taal immers op twee 
manieren uitleggen.
TOMeteo©

Tom Dutoit
TOMeteo is al jaren begeesterd en hartstochtelijk met 
het weer bezig, in al zijn aspecten. Het is een passie 
geworden.

Met zijn dagelijks weerpraatje als vast item, waarbij hij 
vooral Izegem en de omliggende gemeenten in het vizier 
neemt.
Wat hij vooral níét wil doen is “het weer voorspellen” 
want dat vindt hij totaal verkeerd… Hij “verwacht het 
weer”!

Maandag 17 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal Maandag 24 oktober 2022 - 14u30 - Schouwburgzaal

Wouter Deboot
‘De fietser’, zo wordt Wouter Deboot de laatste 
jaren vaak aangesproken. Voor hij die naam kreeg, 
maakte hij omzwervingen bij verschillende 
productiehuizen. Hij is een man van het volk en 
dat al sinds zijn kinderjaren in Meulebeke en 
tijdens zijn collegetijd in Tielt. “Wouter moet zich 
minder manifesteren en zijn rebelse karakter wat 
afzwakken”, zo staat meermaals op zijn rapport te 
lezen. Het schoolsysteem ligt hem niet. Liever 
trekt hij de wereld in en reist hij om te leren.
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De avonturen van een fietsende reporter

In deze voorstelling neemt fietsende reporter Wouter Deboot je mee
doorheen zijn fietsavonturen.
In de laatste tien jaar fietste hij intussen in barre omstandigheden
het noorderlicht tegemoet en trok hij een streep “Dwars door
Amerika” en “Dwars door Oceanië”.
Stuk voor stuk avonturen die Wouter bijna letterlijk getekend hebben
en die hem ook gemaakt hebben tot de mens die hij vandaag is.
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Op 3 of 10 oktober om 14u

Bezoek de centrale keuken van

Benieuwd waar jullie maaltijden worden bereid? Wij organiseren op 3 
en 10 oktober een bezoek aan de centrale keuken van Zorg Izegem in 
de Plataan. Inschrijven kan aan de balie of telefonisch 051 33 76 10.
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Sociaal Huis Heuvelland  
Sint-Medardusplein 1 8953 Heuvelland (Wijtschate)
Openingsuren LEIFzitdag: 
Onthaal elke laatste dinsdag van de maand 
  
Zonder afspraak van 14.00 uur tot 18.00 uur
Op afspraak: bellen naar het nummer 
057 45 04 80 of mailen naar 
sociaalhuis@heuvelland.be
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LEVENSEINDE 
INFORMATIEFORUM

www.leifwestvlaanderen.be

DIENSTENCENTRUM DE LEEST
SINT-JORISSTRAAT 62

ONTHAAL ELKE EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND  
VAN 09.00 UUR TOT 12.00 UUR 

OP AFSPRAAK VIA 051 33 76 10
of via het onthaal van LDC De Leest (bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 

12u30 en van 13u30 tot 16u30, behalve op woensdagnamiddag) 

LEIFzitdag Izegem 

DINSDAG 1 februari 

11

DINSDAG 4 oktober 2022
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WOENSDAG 9 NOVEMBER – 14.30 UUR
14 EURO – GROTE ZAAL 

WALTER BAELE
BEST OF BAELE
‘Een collage met de allerleukste sketches van 1986 tot 2020. Neem plaats in de eretribune 
en breng nog één keer een eresaluut aan deze bonte vogels.’

De man van duizend-en-één gezichten heeft slecht en gelukkig ook goed nieuws voor je. Hij wil iets 
anders gaan doen en zijn personages begraven. Maar niet voor hij nog een allerlaatste keer zijn 
befaamde typetjes op je loslaat.

In een collage met de allerleukste sketches nemen publiekslievelingen Martin Rigolle uit Zwijnaarde, 
rastaman Wito, koning Filip, ex-premier Elio Di Rupo en misschien zelfs de actieve spring-in-’t veld Van 
Leemhuyzen nog één keer het woord. Van in zijn beginjaren weten we dat Walter met zijn mimiek en 
timing in enkele seconden tijd een nieuwe fantasiewereld creëert. Het is dan ook met plezier uitkijken 
naar dit eresaluut. En ook een beetje naar het weergalmen van Willy Naessens welbekende oerkreet 
‘Marie-Jeanne’.

Als acteur gaf Walter Baele op televisie gestalte aan een bonte stoet personages: het kranige oudje 
Rosa, de Backeljau-buurman Marcel De Neudt, de vele imitaties in het populaire programma ‘Tegen de 
Sterren Op’ waaronder Koning Filip, Willy Naessens of Charles Michel. De kinderen kennen hem vooral 
als de actieve spring-in-’t veld Van Leemhuyzen. En in zijn shows zijn Martin Rigolle (uit Zwijnaarde) en 
Wito (de groene jongen) dé grote publiekslievelingen.

 

SENIOREN
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Elke donderdagnamiddag 
van 14u tot 16u30  kan je in  
Dienstencentrum De Leest  
samen met onze enthousiaste 

groep komen breien.
(€1 per namiddag)

De Breimadeliefjes

22



Op dinsdag
Bel voor een afspraak:

051 337 610
of aan de balie van De Leest

Prijzen:
Knippen: 17 EURO (Dames é heren-

Brushing: 19 EURO

Crèmebad: 3 EURO

KAPSALON
EVELINE 

PEDICURE
REGINE

Op maandag
Bel voor een afspraak:

051 337 610
of aan de balie van De Leest

Prijzen:
Voetnagelverzorging :    10 EURO (30 min)

Pedicure :    19 EURO (45 min) 23
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ZITTURNEN MET ANNELIES

Vrijdag 4 november
 * Van 10u tot 11u
 * Smoothie inbegrepen
 * Inschrijven via  balie van De Leest
 * Of via telefoon: 051 337 610

Sint-Jorisstraat 62 Izegem - T: 051 33 76 10

1euro
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Prijsuitreiking Tour De Leest 28 augustus

27



Seniorennamiddag Izegem kermis 6 sept

28



Leermarkt CVO 28 augustus

29

Buurtmobiel 13 september



30

Kruiswoordraadsel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 3 17

2 2

3 18

4 15 6

5 4

6 8

7 9 13

8 21 22

9 7

10 14 19

11 23 11

12 20 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

   V    V

HORIZONTAAL 

1. Groepsgeweld bij sportwedstrijden  - 
2. Werelddeel  -  delfstof  - 
3. Eetstoornis  (magerzucht)  -  
4. Sint, heilige  -  dokter  -   

deelgemeente van Diksmuide  -   
5. Akelig, beroerd  -  Turks bevelhebber  -   

reepje stof rond de nek  - 
6. Klemmetje  -  afbeelding  - 
7. Perioden van 12 maanden  -   

werpanker met 3 of 4 armen  - 
8. Ingenieur  -  errore excepto  -   

stad in Normandië (Fr)  -  
9. Inrichting voor lijkverbranding  - 
10. Herexamen  -  vordering  -   

boek met landkaarten  - 
11. Hovenier  -  Afdeling Landelijke  

Ruiterij Tielt  -   
12. Kilowatt  -  onnozel ventje  -   

 

VERTICAAL 

1. Massale beschuldiging en vervolging;  
haatcampagne  - 

2. Open Universiteit  -   
deel van een opera  -  geur  - 

3. Wintertuin,tuinkamer  -   
industriële wetenschappen  - 

4. Brandbare koord voor ontsteking  -   
openbare baden  - 

5. Instituut Plastische Opvoeding  -   
Arbeidersjeugd Ninove (afk)  -  
ernstige geslachtsziekte  
(Acquired Immune Deficiency Syndrome ) 

6. Autobergplaats -  graveren  - 
7. Lange periode  -  toiletartikel  -   

Rijksuniversiteit  - 
8. De volgende! (Eng)  -  Public Relations  -   

dwarsmast  - 
9. Sierlijke bloem  -  muzikale solo-uitvoering  - 
10. 1Bevel  -  Franse (ex)president (1890 - 1970)  -   
11. Multiple sclerose  -   

fusiegemeente met Poelkapelle  - 
12. Windrichting  -  achtervoegsel  -   
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FILIPPINE & WOORDSTUKKEN
1      1    10  11 3    

2      2   8   6  2   

3          12       

4     2  6  3  4  9    

5    1       3   13   

6          13  1  11   

7       12   5   3  13  

8  10 4   9   8        

9 3   7   12     7     

10     5    11        

 
1. Rijke Frankische koning ook bekend voor zijn typische stoel.  
2. Zo gemaakt dat zelfs een onbevoegde er geen ongelukken mee kan maken. 
3. Kortrijks kunstencentrum. 
4. Snackbar op wielen. 
5. Frans schrijver & dichter bekend om zijn fabels. (2,2,8) 
6. Nationale heldin van Frankrijk. (6,4) 
7. Bomvrije gewelven onder een vesting. 
8. Hoogste gebouw ter wereld. (4,7) 
9. Antwerps vocaal kwartet opgericht in 1952. (3,9) 
10. Meditatiespreuk. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

              
 
Plaats een woordstuk uit de 1ste kolom vóór en een uit de laatste kolom  
achter dat uit de middelste kolom. 
 

TEN  GSZ  AST  

NIE  IDD  WEL  

DAA  MIN  AND  

UIT  RBO  MIN  

OVE  RNA  STE  

ENI  ERM  VEN  

WON  ERH  INS  

INM  TTE  ENS  

HIE  DER  ELS  

NAD  RIG  ATE  

 
Oplossing sept. ‘22: 
 
Filippine: 
1. Pompeï – 2. copycat – 3. satelliet – 4. Toots Thielemans – 5. anomalie – 6. plagiaat –  
7. Nino Rota – 8. hiërogliefen – 9. Mahatma Gandhi – 10. Rolls Royce 
verticaal: PYTHAGORAS 
 
Woordstukken: 
cacaoboon – aardappel – lijsterbes – vogelkers – tamarinde – aubergine – appelsien –  
moerbezie  – hazelnoot – komkommer



LESSENREEKS 
STOELYOGA

TELKENS om 14u30 
OP VOLGENDE DINSDAGEN

4 okt – 18 okt – 15 nov – 29 nov – 13 dec

       * Inschrijven via  balie van De Leest
       * Drankje (smoothie) inbegrepen
       * Of via telefoon: 051 337 610 15euro
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Medewerkers
Annelies Demey
Centrumleidster 
annelies.demey@zorgizegem.be

Manu Behaeghe
Inhoudelijk medewerker
manu.behaeghe@zorgizegem.be

Vincent Tournicourt
Administratief medewerker - Onthaal - Communicatie
vincent.tournicourt@zorgizegem.be 

Griet Maertens
Administratief medewerkster - Vervoerdienst -
Minder Mobielen Centrale - Boodschappendienst
griet.maertens@zorgizegem.be

Nancy Naessens
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers

Gwendoline Vantroyen
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers.

Deborah Bruyneel
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers.

‘t Leestgenot 
Dienstencentrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 - 8870 Izegem, tel: 051 337 610.

Verantw. uitgever: Voorzitter Zorg Izegem - Ann Van Essche - Kokelarestraat 2 - 8870 Izegem.

Werkten mee aan dit nummer
• Anne-Marie Hoedt
• Claude Vermeersch
• Maykin Bouttelgier

• Marc Vanwijnsberghe
• Nies Gryspeerdt
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ONTBIJT
in de 

donderdag 3 NOVEMBER - 8u15 
Prijs: €8

Inschrijven vanaf 6  oktober aan de balie van De Leest


