Wat brengt september?
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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.

September, de 9de maand van het jaar. Het jaar is alweer voor 2/3de
opgebruikt maar dat laatste derde staat doorgaans garant voor een
periode van veel activiteiten en goed gevulde agenda’s. Doorgaans…,
want terwijl veel jongeren overlopen van “knaldrang” zien we bij ouderen eerder terughoudendheid. Het resultaat van Corona. “We zijn
wel gevaccineerd, maar we gaan het nooit meer helemaal kwijt geraken zeker?” In september moet alles echt wel weer van start kunnen
gaan. Lees deze nieuwsbrief dus als 1 grote uitnodiging om uit uw kot
te komen en weer andere mensen (dan uw eigen bubbel) te ontmoeten. Met gezond verstand uiteraard. We schuwen de moeilijke thema’s niet: zelfdoding bij ouderen en dementie zijn nog te veel taboe
en daarom hier op hun plaats. 10/09 is niet voor niets werelddag suïcidepreventie en 21/09 wereld Alzheimerdag… Het worden 2 zeer
interessante infomomenten en wees gerust, er gaat hier zelden iemand met een bezwaard gemoed naar buiten. Hou je het liever bij
“luchtig”, kom dan kaarten, vogelpieken, scrabbelen of rummikubben. Ambiance verzekerd. Of kom ‘s middags eens eten? Wat er in
september op het menu staat vraag je? Omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat er geen menu in deze nieuwsbrief staat. Daarvoor
zal je dus inderdaad tot in het dienstencentrum moeten komen. Dus,
wat houd je tegen? Graag tot ziens!
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes !
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Wasserijdienst Talternatief

Computerlessen najaar 2021

Is jouw wasmachine kapot, is het te zwaar geworden om
zelf nog de was te doen, heb je anders nog geen familiale
hulp nodig of heeft jouw familiale hulp onvoldoende tijd
om ook de was te doen…? Dan is onze wasserijdienst misschien iets voor jou.
Op maandag kan je je wasgoed binnen brengen in het dienstencentrum
en dit op vrijdag gewassen, gestreken en geplooid terug komen ophalen.
Je hebt daarvoor een blauwe waszak nodig (eenmalige aankoop à 10,00
EUR) en een lijst waarop het aantal stukken wordt genoteerd dat je binnen brengt. Je krijgt achteraf een factuur. We werken hiervoor samen met
‘t Alternatief vzw, een afdeling van Groep Ubuntu x 8K.
Meer info en prijzen? In het dienstencentrum - Dirk Vandekerkhove tel.: 056/73 70 12

“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

Waar is/gaat het rusthuis naar toe?
Wie al een tijdje uit Kuurne weg is zou het niet
meer herkennen: het “moederhuis” in de Gasthuisstraat is weg, het klooster is weg, de “naaischool” is weg en er is
enorm veel bijgebouwd. We spreken overigens al lang niet meer van
“rusthuis” maar van “woonzorgcentrum”.
Ook inhoudelijk is het woonzorgcentrum aan het “verbouwen” en daarvoor doen ze beroep op jou. Iedereen die van ver of van dichtbij betrokken is bij het woonzorgcentrum - hetzij als familie, hetzij als vrijwilliger, als
buur of gewoon als geïnteresseerde wordt uitgenodigd om te helpen nadenken over WONEN, LEVEN en ZORG in het woonzorgcentrum. Het
woonzorgcentrum heeft gevraagd of wij wilden meehelpen dit initiatief
bekend te maken en omdat wij allemaal vroeg of laat met “het rusthuis”
te maken zullen hebben, vind je een uitnodiging in deze nieuwsbrief.
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



Blijvend succesnummer: TAI CHI
Een weldaad voor lichaam en geest - zeer verslavend!
Waar?
In de turnzaal of judozaal van het Sportpark
Wanneer? 13 donderdagen om 9.00 - 10.30 u. Start 16/09 - laatste 23/12
(niet tijdens de schoolvakanties)
Prijs?
39,00 EUR (of 7,80 EUR UitPas), met Bancontact te betalen in het
dienstencentrum

Nu al noteren voor oktober:
- cursus Patchwork vanaf 12/10 - 10 lessen op dinsdag van 18.30 - 21.00 u
50,00 EUR
- korte cursus App’s voor op je smartphone vanaf 13/10- 5 lessen op
woensdag van 9.00 - 12.05 u - 40,00 EUR
- cursus Kalligrafie module 2 vanaf 21/10 - 8 lessen op donderdag van
19.00 tot 21.30 u - 80,00 EUR
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be
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Hou je geheugen op peil - infonamiddag

Een bordje zoetigheid met alles erop en eraan

“t’ju, ‘t ligt op mijn lippen maar ik kan er niet opkomen”,
“ wat kwam ik hier nu weer halen?”… Overkomt het jou ook
soms dat je iets “stoms” vergeet wat je daarnet nog hoorde?
Wel, dat is helemaal niet erg en je bent niet alleen. Tijdens
deze infonamiddag krijg je inzicht hoe het geheugen werkt
met ouder worden en krijg je tips om je geheugen op peil te houden. Het
wordt terzelfdertijd leerrijk en leuk en je gaat zeker met een goed gevoel
naar buiten! Met mevr. Jamie Ponseele, ergo– en psychotherapeut.
Wanneer?
Donderdag 23 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar graag vooraf inschrijven

Wat dacht je van een lekkere verwenkoffie om de zomer door te spoelen en het najaar in gang te trekken?
Je hebt het verdiend!
Wanneer?
Donderdag 2 september om 14.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten komen kopen (we werken
niet met reserveringen!)

Handige App’s voor op je smartphone
Its me, Payconiq, CovidSafe, Doccle, QR-code, 4411,
VRT NWS, B-alert, mobiel bankieren… Allemaal dingen
op je smartphone die je meer en meer nodig hebt in
het dagelijkse leven. Maar wat betekent dit allemaal en hoe werkt het? Tijdens deze infonamiddag worden deze app’s gedemonstreerd zodat je er
kennis mee kan maken en ontdekken waarvoor ze dienen.
Wanneer?
Maandag 27 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar graag vooraf inschrijven

Schenken, erven en successierechten
Of je nu iets na te laten hebt, een schenking wil doen
of zelf moet erven, je bent allicht benieuwd wat daar
allemaal bij komt kijken en wat het zal kosten… Notaris Meester Kurt
Vuylsteke komt het haarfijn uit de doeken doen.
Wanneer?
Dinsdag 28 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar graag vooraf inschrijven
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u

Praatcafé Oe Es’t - Levenswijsheid - Wat doe je ermee?
“Het verstand komt met de jaren” zegt het spreekwoord.
Maar in Kuurne zeggen we ook: “Oe oder oe vroder” en dat
is nu nèt iets anders… De meesten onder ons hebben al een
heel leven achter de rug, hebben al heel wat meegemaakt.
Aangename en minder aangename dingen. De ene leert gemakkelijker uit hun ervaringen en de andere blijft zich met
open ogen in het avontuur storten. En wie zal zeggen wie de
wijste is? Hoe zet je jouw ervaringen om in levenswijsheid?
Dat is wat ons in dit praatcafé zal bezighouden. Kom weer verrassende
inzichten opdoen en kom weer versteld staan van jezelf.
Met mevr. Jamie Ponseele, ergo– en psychotherapeut.
Wanneer?
Vrijdag 3 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis, maar inschrijven noodzakelijk

Nog een weetje
Onze nieuwsbrief bevatte in april en mei dit jaar een
bladzijde waarop je suggesties kon doen in verband met het dienstencentrum. Onder de inzendingen hebben we een etentje voor 2 in ons
dienstencentrum verloot. De gelukkigen hebben ondertussen hun voucher in ontvangst genomen. Smakelijk en bedankt voor de voorstellen!
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Deze middenpagina ziet er deze keer héél anders uit !
Je vindt hier geen maandmenu deze keer…

Wat iedereen zou moeten weten over dementie

Zoals je weet levert Esthio uit Harelbeke onze maaltijden. Esthio heeft de tweede keer op rij de overheidsopdracht binnen gehaald, en dat wil wat zeggen, zowel
wat betreft de prijs (belangrijk!) als de kwaliteit (nog
belangrijker!). OK, het is grootkeuken, maar jaar na
jaar scoort de smaak, de variatie en de kwaliteit zeer hoog op onze gebruikersenquêtes. Bovendien: “zien eten doet eten” - het is nog steeds de bedoeling dat mensen buiten komen, onder elkaar komen en niet (alle dagen) alleen thuis moeten eten en daarom staat elke maand de menu op
deze middenpagina.
Dit keer dus niet. Om nog betere service te kunnen bieden is Esthio aan
het verbouwen, uitbreiden en herstructureren gegaan. Wij van onze kant
moeten rekening houden met de jaarlijkse vakantie van personeel, de
drukker… waardoor de menu voor september al begin juli klaar moet zijn.
Dit is altijd al gelukt, maar nu was Esthio gepakt in snelheid. Het is hun
vergeven… De menu zal begin september uiteraard ter beschikking zijn in
het dienstencentrum.

Is het gewoon vergeetachtigheid of beginnende dementie?
Wat zijn de eerste tekenen? Hoe herken je het? Zijn er verschillende vormen van dementie? Bestaat er een goede opvang voor mensen met dementie? Wat kan je verwachten als
partner van iemand met dementie, hoe ga je daar mee om en
hoe hou je het vol? En wat is de impact van de “overgang”
op de getroffene zelf? Hoe blijf je alle emoties de baas en hoe
zorg je ervoor niet geïsoleerd te geraken?
De Familiegroep Dementie Kuurne nodigt jou uit om een antwoord te
krijgen op deze vragen. I.s.m. Alzheimer Liga Vlaanderen.
Wanneer?
Dinsdag 14 september om 18.30 u
Waar?
In het dienstencentrum
Prijs?
Gratis maar graag vooraf inschrijven

Zelfdoding bij ouderen - een groot taboe
Je hoort het soms: “Vader is levensmoe…”, “Er zit geen
fut meer in moeder…”. Ze willen er hun kinderen niet
mee lastigvallen maar wat speelt er zich af in hun hoofd? (Denken aan)
zelfdoding komt meer voor dan we denken! Van waar komen die gedachten? Wat is het doel, is het impulsief of speelt het al langer? Hoe verloopt
het? Wie doet zoiets? Hoe herken je zelfmoordgedachten bij ouderen en
hoe ga je ermee om?
Deze lezing geeft inzicht in het fenomeen en maakt zelfdoding bij ouderen
bespreekbaar. Een aanrader!
i.s.m. het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.
Wanneer?
Donderdag 9 september om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis, maar inschrijven verplicht

Op jouw gezondheid! - gouden tips om langer
gezond te blijven
Het is niet uit de actualiteit geweest: “risicopatiënt”,
“kwetsbare oudere”, “gezond en wel teruggevonden”,
“als het maar gezond is”, “een gelukkig en gezond nieuwjaar”… Gezondheid is ons hoogste goed en we stellen ons vertrouwen in de medische
wereld; maar wat kunnen we zelf doen om gezond te blijven? Wat is een
gezonde leefstijl? Wat verkort of verlengt ons leven? Kan je jouw gezondheid zelf aanpakken? Kom jij in aanmerking voor een gezondheidscheque en wat kan je daarmee doen? En wat is een gezondheidsbuddy?
Krijg op al deze vragen een antwoord tijdens deze vorming met dhr. Johan Himpe, gezondheidspromotor.
Wanneer?
Dinsdag 21 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven - de plaatsen zijn beperkt
(bij veel interesse plannen we een 2de sessie op
donderdag 30/09)
In samenwerking met:

