Wat brengt juni?
Workshop: Hoe overleef jij het alleen-zijn? - “Elk
nadeel heb zijn voordeel”...
Je kan je eenzaam voelen temidden van jouw vrienden en je
kan genoeg hebben aan 1 luisterend oor. Je kan nood hebben
aan mensen om je heen of juist behoefte aan die ene vertrouwde persoon… Omgaan met eenzaamheid is voor iedereen anders,
maar je kan het leren. Daarom deze workshop. Kom je hart luchten of
kom luisteren hoe een ander het er van af brengt. We houden het zeker
luchtig en je steekt er zeker wat van op! Met Jamie Ponseele, ergo- en
psychotherapeute.
Wanneer?
Vrijdag 4 juni om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf reserveren. Coronaveilig en daar
om zijn de plaatsen beperkt.

Alles wat je altijd al wilde weten over Osteopathie
Wat is osteopathie en hoe kan dit helpen
als andere geneeswijzen niet (meer) werken? Informatienamiddag met osteopaat
Bernard Bruneel.
Dit is een herhaling van de succesvolle infonamiddag van 22 september
2020 maar enkel voor wie toen niet kon deelnemen en al ingeschreven is
op de wachtlijst. Weet je niet meer of je op de wachtlijst staat? Geef ons
een seintje. Niet ingeschreven en toch geïnteresseerd? Geef ons ook een
seintje voor als er een gaatje vrijkomt...
Wanneer?
Dinsdag 15 juni om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis
Merk op:
rekening houdend met de actuele
coronamaatregelen
i.s.m.:
Grootouders & Senioren Actie
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.
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Het gaat hard nu. De vaccinaties gaan vlot, zeker voor onze leeftijdscategorie - hoewel de jongsten onder ons zich misschien voorbij gestoken voelen door nog jongere met onderliggende aandoeningen. Je
moet maar denken: “iedere gevaccineerde telt en onze beurt komt
sowieso”. De vele vrijwilligers in Vaxpo doen hun uiterste best en ze
oogsten dan ook - terecht - veel lof! De versoepelingen gaan nu ook
vlot. Vanaf 9 juni wordt weer veel mogelijk en dat is wat iedereen wil
horen. Wij wagen ons ook voorzichtig aan wat activiteiten in het dienstencentrum. Voor sommigen gaat het nu te vlot. Ze zien de volgende
golf en de derde prik al komen… Tjah… Er is hoe dan ook een ALS en
een MAAR. Vanaf 9 juni wordt er meer mogelijk ALS “de cijfers” onder de 150 nieuwe ziekenhuisopnames per dag liggen en onder de
500 mensen op intensieve zorgen. In dat geval wordt er meer mogelijk MAAR we gaan ons in het dienstencentrum wel aan de coronaregels houden zolang als nodig. Dat is een fijn voornemen om straks
Vaderdag in te duiken...

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen
goed
We verlangen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen
en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen
voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid: zorg dat je altijd water bij hebt.
Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème.
Verzorg ook jezelf: drink voldoende, meer dan gewoonlijk.
Hou jezelf en je huis koel.
Wanneer hulp zoeken? Banale symptomen als hoofdpijn of
duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige
problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en
rust. Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders
abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten,
…)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.
Op www.warmedagen.be vind je een
antwoord op vragen als ‘mag je koffie
of thee drinken bij warm weer’, ‘hoe
krijg ik mijn slaapkamer koel’, ‘hoe
nuttig is airco’ en nog veel meer...

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

Weetjes
23 juni: Dag van de Mantelzorg
De taak van mantelzorgers is erg uitgebreid en vraagt
heel wat toewijding en doorzettingsvermogen. Mantelzorg stopt nooit en elke dag is een lange dag. Velen die
voor een zorgbehoevende partner zorgen zullen zich hun
“oude dag” allicht anders voorgesteld hebben. En toch
doen ze het. “In goede en in kwade dagen, in ziekte en in
gezondheid, in voor - en tegenspoed”… Mantelzorgers die voor iemand anders dan een partner zorgen (een ouder, een broer of zus, een buur….) nemen eveneens een zwaar engagement op zich. De zorgbehoevende rekent
en steunt op hen… Voor de buitenwereld is het misschien allemaal evident,
maar dat is het niet. Daarom verdienen mantelzorgers een extra hart onder
de riem en daarom is er de Dag van de Mantelzorg. Het is symbolisch en het
verlicht jouw werk niet maar het is hoe dan ook een erkenning van het belang van jullie werk. Mantelzorgers: bedankt !

Computerlessen najaar 2021
In het najaar bieden we weer computerlessen aan:

“Android smartphone en tablet” - deel 1 (voor beginners)
maandag voormiddag - 16 lessen van 13/09 tot 24/01/2022

“Fris je dagelijkse PC-vaardigheden op” (voor wie al cursus gevolgd
heeft maar al het een en ander vergeten is of niet alle mogelijkheden
van de computer gebruikt)
donderdag voormiddag - 16 lessen van 16/09 tot 27/01/2022

“Haal meer uit het internet”
 donderdag namiddag - 16 lessen van 16/09 tot 27/01/2022
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Kostprijs: 105,00 EUR per cursus
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Weetjes
Invullen belastingaangifte 2021
Ook dit jaar is er omwille van corona geen zitdag van
de belastingen in het gemeentehuis. Wie hulp nodig
heeft voor het invullen van zijn papieren aangifte
(bruine enveloppe) kan per telefoon geholpen worden.
 wie vorig jaar al telefonische hulp kreeg wordt dit jaar automatisch door
de belastingen zelf opgebeld.
 wie dit jaar de eerste keer hulp nodig heeft kan bellen naar 02/575 73 60
of mailen naar p.brugge@minfin.fed.be.
 wie een “voorstel van vereenvoudigde aangifte” (witte enveloppe) ontvangt moet in principe niets doen, maar controleer toch maar eens of alle
gegevens correct zijn. Heb je daarover een vraag of ontbreekt er iets, neem
dan zeker ook contact op met de belastingen op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Blijf ook na jouw vaccinatie de coronaregels volgen

Als je zelf gevaccineerd bent, dan heeft het virus geen vat meer op jou, maar
je kan het wel nog doorgeven. Blijf daarom de coronamaatregelen volgen
tot de grote meerderheid gevaccineerd is (minstens 70 % van de bevolking).

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

weetjes
De Gezondheidscheque is er nu voor
iedere inwoner van Zuid-WestVlaanderen !
Wat?
Een tussenkomst van max. 45,00 EUR
voor het volgen van een begeleid leefstijlprogramma op vlak van voeding, beweging, mentaal welbevinden of rookstop. De begeleider van een leefstijlprogramma helpt jou om gezonder te
leven en dit vol te houden. Hierdoor vermindert de kans op ziekte en/of
verergering van ziekte.
Voor wie? Voorheen was dit enkel voor personen met een chronische
aandoening maar tot 30/09/2021 kan iedereen die minimum 3 sessies
volgt bij een diëtist, kinesist, tabacoloog op psycholoog gebruik maken
van de gezondheidscheque.
Hoe?
Je kan de cheque zelf downloaden op
https://debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque/; of vraag jouw begeleider van jouw leefstijlprogramma dit te doen. Na de derde sessie stuur je
de ingevulde cheque op naar Logo Leieland, Pres. Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Terugbetaling? De Brug betaalt jouw persoonlijk aandeel terug voor
het leefstijlprogramma, met een maximum van 15,00 EUR per sessie en
voor 3 sessies. Stel: je volgt bij een tabacoloog een cursus “stoppen met
roken” en je mutualiteit betaalt deze niet volledig terug. Het verschil is
jouw persoonlijk aandeel. Je krijgt jouw persoonlijk aandeel terug voor 3
sessies, maar dus begrensd op 45,00 EUR in totaal.
Meer weten over deze gezondheidscheque of over De Brug? Surf dan naar debrugzorgt.be, tel.: 056/23.72.87 of mail
naar: debrug@wvlzorgt.be
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu juni 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

