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Ook deze keer vind je op deze pagina geen kalender voor de komende maand.
Corona, weet je wel. Voor hoe lang nog? Net als iedereen hopen wij dat het nu
echt wel rap over gaat. Je krijgt van ons toch een nieuwsbrief omdat we je een
aantal weetjes niet willen onthouden, omdat we willen laten weten dat we er
nog zijn en omdat we het toch een beetje “normaal” willen houden.
Weet dat je nog steeds een afspraak kan maken voor:


gespecialiseerde voetverzorging (056/73 70 12)



Dieetadvies (056/73 70 12)



Beweegcoach - bewegen op verwijzing (0491/36 99 07) - hiervoor heb je
een verwijsbrief nodig van jouw huisarts



Kortdurende psychotherapie (056/73 70 12)



Thuiszorgaangelegenheden (Sarah Claeys - 056/73 70 10)



Vragen rond vrijwilligerswerk/Kadanz (Eva Vanhaecke - 056/73 70 24)

Als je deze nieuwsbrief krijgt is 2021 al begonnen dus sturen we jou graag ook de
beste, warme, hoop– en vertrouwensvolle nieuwjaarswensen; en de inmiddels
legendarische woorden van Martine Tanghe: “Hou moed, hou het vol, het komt
goed”.

Wens je om een of andere reden deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, laat dit
gerust weten. Wens je deze nieuwsbrief per e-mail te krijgen in plaats van de papieren
versie, stuur dan een mailtje naar dienstencentrum@kuurne.be. Zo hebben we meteen
jouw toestemming en jouw e-mailadres.

2020… Het voelt soms aan als een verloren jaar, wat gelukkig niet helemaal klopt! 2020 was niet het jaar waar we naar grote evenementen
konden gaan, 2020 was niet het jaar waar we met de ganse familie veel
konden tafelen of terrasjes doen, het was niet het jaar waarin we het
meest aantal kussen gegeven hebben aan vrienden en vriendinnen… We
mogen er niet blind voor zijn: voor velen onder ons beperkte het coronavirus ons sociaal contact tot een minimum. We weten dat de crisis
leidde tot financiële moeilijkheden. We zien dat meer en meer mensen
het moeilijk krijgen, ook op mentaal vlak ... Maar 2020 was ook het jaar
waarin we anders leerden omgaan met mekaar, waarin nieuwe vormen
van bezoekjes bedacht werden, waarin we via verschillende initiatieven
mensen uit hun dip wilden helpen. Kuurne toonde zich op een andere
manier! Daarom was 2020 geen verloren jaar. Ondanks - of juist omwille
van - de stortvloed aan coronamaatregelen leerden we meer dan ooit
de waarde van geluk kennen. Perfect geluk bestaat niet, soms ben je uit
balans en dat is ook wel eens OK, maar als we met zijn allen proberen
om die balans zo veel mogelijk te houden, dan komt het goed… Dat
wens ik jullie allen toe voor 2021!
Bram Deloof
Voorzitter BCSD - Schepen Sociale Zaken, Welzijn en Geluk, Integratie en
Armoedebestrijding
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Erewoordverklaring thuiszorgtoelage
Jaarlijks krijgen de mensen die recht hebben op een gemeentelijke thuiszorgtoelage of zorgtoelage +21 jarigen
van het gemeentebestuur een erewoordverklaring om
hun toelage aan te vragen. Die erewoordverklaring moet
ingevuld worden en tijdig terug bezorgd. Er wordt gevraagd of de zorgbehoevende een financiële tussenkomst van de Vlaamse
Zorgverzekering ontvangen heeft. Dit is een bedrag van 130,00 EUR dat
maandelijks uitbetaald wordt via de mutualiteit. Weet je dit niet of vul je
de verklaring in voor jouw ouders, kijk dan eerst eens in de bankuittreksels of vraag het na bij de mutualiteit. Enkel met een correct ingevulde
erewoordverklaring kan de toelage worden uitbetaald.
Voorbije jaren is gebleken dat heel wat mensen deze erewoordverklaring
niet terug bezorgen en dus ook geen toelage ontvangen. Vul de verklaring
dus in en bezorg ze zeker terug in het dienstencentrum, Ter Groenen
Boomgaard 23.
Meer informatie: Sarah Claeys, thuiszorgcoördinator, 056/73 70 10
Als corona zwaar begint te wegen...
De coronacrisis begint te werken op het gemoed van de
mensen: meer angsten, meer twijfels, meer onzekerheden, gebrek aan perspectief; maar onverwerkt verdriet,
eenzaamheid, verveling, piekeren, depressieve gevoelens en negatieve gedachten… Zit je met zo’n sombere gedachten dan kan
je terecht bij onze psychotherapeute om jouw gevoelens en gedachten uit
te spreken en er onder professionele begeleiding mee leren omgaan. In 3
gesprekken onderga je een heuse geestelijke opknapbeurt en ben je weer
beter gewapend tegen de psychische gevolgen van de corona.
De eerste sessie is gratis, voor de 2 volgende betaal je 28,00 EUR maar als
je gebruik kan maken van de gezondheidscheque dan betaal je uiteindelijk
9,00 EUR voor deze kortlopende psychotherapie.
Meer informatie of een afspraak maken: Dirk Vandekerkhove, coördinator dienstencentrum, 056/73.70.12
Ouderenbeleidscoördinator: Eva Vanhaecke - tel.: 056/73.70.24
Thuiszorgcoördinator: Sarah Claeys - tel.: 056/73.70.10
Coördinator dienstencentrum: Dirk Vandekerkhove - tel.: 056/73.70.12
Planning poetsdienst: Kathy Gistelinck - tel.: 056/73.70.27

Wat brengt de toekomst?
- STARTEN MET COMPUTER - DEEL 2
Op donderdag van 13.30-16.30u - start 4/02/21 tot 17/06/21 - prijs €100
Voor wie de cursus “starten met computer - deel 1” gevolgd heeft. Deze cursus is het vervolg daarvan.

Voorlopig blijft het dus koffiedik kijken wanneer we opnieuw kunnen starten met een regelmatig aanbod.
Dit heb je in ieder geval tegoed in 2021:
















de naaiclub op dinsdag
Kaarting op woensdag
Vogelpiek op donderdag
Scrabble en rummikub op vrijdag
Het vervolg van de onderbroken lessen patchwork
Het vervolg van de onderbroken lessen kaligrafie + oefengroep
Infonamiddag over praktische app’s
Infonamiddag immobiliën
Infonamiddag zelfmoordpreventie
Zelfzorg voor mantelzorgers
Geheugentraining
Lezingen gezonde voeding met dit jaar ook enkele kookworkshops
Praatcafé en workshops Oe Es’t
… (en eigenlijk nog zoveel meer)
Koffie met taart, wafels en pannenkoeken, oliebollen, ijssalon, aperitiefweek, aperitiefzondagen, dansnamiddag, Kerstfeest… al die zaken
die in 2020 “achterwege” moesten blijven halen we zeker in in 2021.
We hopen met de nieuwsbrief van februari al echt iets concreets te kunnen
aanbieden - dus duimen maar.

Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Wat brengt de toekomst?
Het blijft moeilijk om een programma of planning op te maken
zolang er geen einddatum voor de lockdown bekend is. We zullen wel weer in samenwerking met Creo - volwassenenonderwijs
computerlessen organiseren. In principe vanaf februari. Je kan
daarvoor al inschrijven en een plaatsje reserveren, maar weet dat de lessen
later kunnen starten als de coronamaatregelen verlengd worden.
NIEUW: inschrijven gebeurt online op kuurne.kwandoo.com. Lukt dit niet,
geef ons dan gerust een seintje.
- HAAL MEER UIT INTERNET
Op maandag van 9-12u - start 1/02/21 tot 14/06/21 - prijs €100
Voor deze cursus moet je grondige kennis hebben van Windows en al goed
weg kunnen met internet. Dus niet voor beginners.
- WORD-EXCEL-POWERPOINT-OUTLOOK-ONENOTE
Op woensdag van 18-21u - start 3/2/21 tot 9/6/21 - prijs €100
Hiervoor moet je een goede basiskennis computer hebben. Je leert tekstverwerking, rekenbladen gebruiken, presentaties maken, agenda– en mailprogramma’s gebruiken; kortom: de basis van werken met Microsoft Office.
- APPS VOOR ELKE DAG (ANDROID)
Op donderdag van 9-12u - start 18/3/21 tot 29/4/21 - prijs €40
Voor wie reeds de cursus ‘Ontdek je smartphone en tablet’ heeft gevolgd.
Je moet in het bezit zijn van een eigen Android Smartphone. Liefst een recent toestel van maximum 2 jaar oud.
- APPS VOOR ELKE DAG (APPLE)
Op donderdag van 9-12u - start 20/05/21 tot 17/06/21 - prijs €40
Voor deze cursus moet je in het bezit zijn van een iPhone of iPad die je kan
updaten naar de laatste nieuwe versie van het besturingssysteem iOS of
iPadOS; en kunnen werken met je toestel: minstens Ontdek je iPhone-iPad
gevolgd hebben en apps kunnen installeren met de App Store

Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u

weetjes
Daar komt het coronavaccin…
Doet de snelheid waarmee er verschillende coronavaccins ontwikkeld worden jou twijfelen? Ben je niet
overtuigd van de veiligheid en de eventuele nevenwerkingen? Ga je als eerste of als laatste in de rij gaan
staan als de vaccins ter beschikking komen? Zal een
vaccin alle problemen voor goed oplossen? Goede en betrouwbare informatie is zoals altijd onmisbaar en die kan je vinden op de website
www.laatjevaccineren.be. Als je in de zoekbalk (“wat zoekt u?”) coronavaccin intypt dan krijg je met een aantal klikken recent, officieel en gecontroleerd nieuws over het coronavaccin. Zeker de moeite om eens te
bezoeken. Ook op de website www.gezondheidenwetenschap.be vind je
correcte en geverifieerde informatie over corona. Dus weg met de complottheorieën en fake news.
Al van de Geluksdriehoek gehoord?
Niets beter dan een goed gesprek, maar hoe doe je
dat als je jouw contacten moet beperken, of als je niemand hebt, of als je niet wil dat je kinderen moeten
kiezen tussen hun ouders, schoonouders, broers of
zussen of vrienden… Het laatste wat we willen is dat je
jezelf voor een computerscherm kluistert, maar we leven nu eenmaal in
digitale tijden en misschien heb je er iets aan: de Geluksdriehoek van het
Vlaams Instituut Gezond Leven. Je vindt hem op - welja www.geluksdriehoek.be. De driehoek bestaat uit 3 blokken: Je goed omringd voelen, Je goed voelen en Jezelf kunnen zijn. Per blok vindt je 3 vragen die jou uitnodigen om na te denken over wat geluk voor jou is. Onder de driehoek zie je een oranje bol. Die bol wil zeggen dat perfect geluk
niet bestaat, dat je je uit balans kan geraken maar dat dat niet erg is: je
moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. En dat is oké.
Een zeer toegankelijke en begrijpbare website. Zeker eens proberen als
je een mindere dag hebt (en als je een goede dag hebt ook…)
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu januari 2021 — 7,00 per maaltijd EUR*
* indien deze prijs voor jou niet haalbaar is dan kan je contact opnemen met de sociale dienst in de Kortrijks straat 2

Enkel afhalen ! Tussen 11:30 en 12:00 u - mondmasker ophouden, handen ontsmetten en afstand houden.

Reserveren: 1 dag op voorhand, in Ter Groenen Boomgaard in de zaal of op telefoonnummer 056/73.70.12 en dit tijdens de openingsuren
openin

