De coronavaccinatie
Goed om te weten:
 Er zal genoeg personeel aanwezig zijn in het vaccinatiecentrum om jou

te begeleiden zodat je er zeker jouw weg zal vinden.

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Maart 2021

 Er komt in het vaccinatiecentrum een telefoonnummer waar je terecht
kunt met jouw praktische vragen (callcenter). Bij het maken van deze
nieuwsbrief is dat nummer nog niet bekend.
 Geraak je onmogelijk zelf in het vaccinatiecentrum en vind je niemand
die jou kan brengen, geef ons dan een seintje en dan proberen wij een
oplossing te vinden.
 Heb je moeite om jouw reservatie te bevestigen en heb je niemand die
jou daarbij kan helpen, geef ons dan ook een seintje en dan helpen wij jou
verder.
 In het vaccinatiecentrum zal alles coronaproof verlopen. Zorg zeker dat
je jouw mond-neusmasker ophebt. Ook in de auto, als je door iemand gebracht wordt die niet tot jouw bubbel behoort, hou je best je mondneusmasker op.

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.

Het einde van de lockdown is nog niet in zicht en dus kunnen we ons
beter richten op wat ons wel vooruit helpt: de vaccinaties. Twijfel je
nog? Bedenk dan het volgende: Het is van in de jaren 50 (van vorige
eeuw) geleden dat er zo massaal belang gehecht werd aan vaccinatie.
Kinderverlamming/polio en de pokken werden door massale vaccinaties tot stilstand gebracht. Van dat laatste dragen de meesten onder
ons nog een merktekentje op de bovenarm. Met een beetje zin voor
dramatiek zou je kunnen zeggen dat we er ons leven aan danken.
Grootscheepse vaccinatieacties zijn dus niet nieuw en ze bewijzen dat
gevaarlijke virussen overwonnen kunnen worden als nagenoeg iedereen zich laat vaccineren. Je laat je trouwens niet enkel vaccineren
voor jezelf, maar evenzeer om een ander niet te besmetten. Alles
hangt af van de levering van vaccins maar de vaccinatiecentra zijn er
in ieder geval klaar voor. Hoe dit in zijn werk zal gaan en hoe je je kan
voorbereiden lees je in deze nieuwsbrief. Er is gekozen voor De Hallen in Kortrijk als vaccinatiecentrum omdat dit goed bereikbaar is,
met veel parking en omdat de meeste mensen dit kennen. Kan je er
zelf niet geraken en vind je niemand om jou te voeren, geef ons dan
een seintje. Wil je iemand voeren of meenemen, laat maar weten.
Heb je andere vragen, laat ook maar weten.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
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Wasserijdienst
Als het niet meer lukt om zelf nog de was te doen, dan kan
je nog steeds terecht bij de wasserijdienst van het dienstencentrum.
Welke was?
Gewone huishoudelijke was (lakens,
kussenslopen, handdoeken…) en kledij die in een gewone wasmachine
mogen gewassen worden (geen nieuw– of droogkuis)
Hoe werkt het?
Je koopt eenmalig een speciale blauwe waszak en
je vult een lijst in met het wasgoed dat je in de zak steekt. Je brengt de zak
binnen in de loop van de maandag en op vrijdag kan je jouw wasgoed fris
gewassen, gestreken en geplooid weer komen ophalen. 1 x per maand
krijg je de factuur.
We werken hiervoor samen met vzw ‘tAlternatief. Dat is een afdeling van
Groep Ubuntu x 8K.
Meer info en prijzen? In het dienstencentrum - Dirk Vandekerkhove
tel. 056/73 70 12

In het vaccinatiecentrum

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, 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 leer je een en ander van jou afzetten 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

 Daarna wordt je naar een lokaal gebracht waar je uitleg krijgt over het
vaccin dat je zal krijgen en waar jouw huidige gezondheidstoestand wordt
bevraagd. Noteer daarom op voorhand al welke medicatie je neemt, welke
allergieën je eventueel hebt, of je behandelingen volgt die misschien voor
reacties op het vaccin kunnen zorgen… Als je hierover twijfelt, spreek daar
dan zeker over met jouw huisarts. Hier wordt meteen ook een afspraak gemaakt voor jouw 2de inenting.

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

 Er is voor De Hallen gekozen omdat deze vlot
bereikbaar zijn. Rijd je zelf niet meer in auto,
denk dan nu al eens na hoe je in De Hallen kan
geraken, spreek nu al af met jouw kinderen, buren, vrienden die wel nog in
auto rijden - ook al weet je nog niet wanneer je zal kunnen gaan. Er zijn geen
rechtstreekse bussen van Kuurne naar De Hallen maar de verbinding van het
station in Kortrijk naar De Hallen is zeer vlot.
 Aan de ingang van Vaxpo staan mensen om jou op te vangen en te begeleiden. Zij meten jouw temperatuur en controleren aan de hand van jouw
identiteitskaart en jouw uitnodiging of je daar op het juiste moment bent.
Kom niet te vroeg want dan moet je zitten wachten; maar hou er wel rekening mee dat je misschien wat ver moet parkeren. Het is immers een grote
parking. Zeker als je niet al te goed te been bent kan je hiervoor wel wat tijd
nodig hebben.

 Vervolgens schuif je door naar het vaccinatielokaal waar je de prik krijgt.
Op volle snelheid rekent men zo’n 3 minuten per persoon. Doe daarom best
kledij aan waarbij je gemakkelijk een bovenarm kan bloot maken. Hoe meer
kleren je moet uittrekken, hoe gejaagder het voor jou wordt…
 Na de prik schuif je door naar een wachtruimte waar je nog een kwartier
moet wachten om te zien of je eventueel een reactie zou doen op het vaccin

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

De coronavaccinatie
Waar en wanneer vaccineren?
 Voor de inwoners van Harelbeke, Kortrijk en Kuurne
zullen de vaccinaties gebeuren in de Expohallen van Kortrijk. Daar wordt Hall 5 van 1 maart tot 31 oktober omgedoopt tot “Vaxpo”
 Er wordt gestart met de 65-plussers en met risicopatiënten - dit zijn personen met een aandoening die hen bijzonder kwetsbaar maakt voor het virus. De lijst met dergelijke aandoeningen is door de overheid vastgelegd.
Het zijn de huisartsen en ziekenfondsen die doorgeven of jij al dan niet risicopatiënt bent en dus in aanmerking komt voor snellere vaccinatie. Je hoeft
dus niet proberen “voor te kruipen”.
 De oudsten komen eerst aan bod: eerst de 90ers, dan de 80ers, de
70ers… Als alles goed verloopt dan zouden de mensen jonger dan 65 (18 - 64
jaar) vanaf juni aan de beurt komen.
 Tegen 1 maart zal het vaccinatiecentrum klaar zijn maar de snelheid
waarmee gevaccineerd kan worden is afhankelijk van de levering van de vaccins. Je zal daarbij niet kunnen kiezen welk vaccin je krijgt (Pfizer of Morderna). Alles hangt af van de beschikbaarheid. Je bent er wel zeker van dat het
een goedgekeurd en veilig vaccin zal zijn. Het vaccin van AstraZeneca zal
voorlopig nog niet gebruikt worden voor personen ouder dan 55.
 Om te weten wanneer het jouw beurt zal zijn moet je wachten op een
brief (of mail) van de Vlaamse Overheid. In die brief zal staan wanneer je je
kunt laten vaccineren, maar je moet deze afspraak bevestigen (via internet
of per telefoon). Doe je dat niet, dan ben je jouw beurt kwijt. In de brief zal
een code staan die je nodig hebt om jouw afspraak te bevestigen. Als het
voorgestelde tijdstip niet past, dan kan je de afspraak ook verplaatsen, ook
met die code én via internet of telefoon. Je kan dus niet naar de hallen gaan
om daar een afspraak te maken.

Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u
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Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Maart is telkens de maand waarin het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker start.
Wie tussen de 50 en 74 jaar is krijgt om de 2
jaar een stoelgangtest toegestuurd. Voor wie
een colonscopie liet uitvoeren is dit na 10 jaar. Het klinkt niet appetijtelijk, maar zo’n stoelgangtest is heel proper en poepsimpel. Bij de test zit
een eenvoudige uitleg. Als je weet dat je hiermee vroegtijdig darmkanker
kan opsporen is er eigenlijk geen reden om het niet te doen.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een afnameset in de brievenbus mag verwachten? Dit kan door te surfen naar 1 van volgende
websites: www.myhealthviewer.be; www.mijngezondheid.be
of www.cozo.be . Je moet daar wel aanmelden met jouw identiteitskaart. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 60160.
Heb je vragen over jouw persoonlijke medische situatie, meen dan contact op met jouw huisarts.
Familiegroep Dementie
Vorig jaar startten we in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen en de beide Kuurnse woonzorgcentra een contactgroep voor mensen met dementie
en hun naaste familie. Mantelzorgers en familieleden,
maar de betrokkene zelf ook, worden in elke fase van
dementie geconfronteerd met nieuwe vragen en gevoelens. De Familiegroep Dementie brengt lotgenoten
samen om ervaringen te delen en steun te zoeken bij
elkaar; want niets helpt beter dan praten met iemand die je écht begrijpt. En in coronatijden is dit misschien nog belangrijker dan ooit.
Wanneer?
Dinsdag 9 maart om 18.30 u
Waar?
WZC Heilige Familie - volledig coronaproof !
Inschrijven?
Sarah.claeys@alzheimerligavlaanderen.be
of telefonisch 056/73 70 10
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu maart 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

