Wat brengt oktober?
Diabetes: de ziekte van deze tijd
Binnenkort is het weer werelddiabetesdag en daarom
staan we stil bij de invloed van onze leefstijl op het krijgen van diabetes. Onze diëtiste leert je aan de hand van
de etiketten op voedingswaren hoe je “veilige” voeding kan herkennen.
Wie (ouderdoms)diabetes heeft krijgt dikwijls ook pijnlijke voeten. Een
verpleegkundige leert je hoe je je voeten gezond kunt houden en geeft
tips bij het aankopen van schoenen. Ze zal het ook hebben over welke terugbetalingen er mogelijk zijn bij diabetes.
Wanneer?
Dinsdag 19 oktober 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

Poëzienamiddag met muzikale omlijsting
De werkgroep cultuur van de Kuurnse Ouderenraad nodigt u uit voor een namiddag vol poëzie. Als je eens echt
lyrisch wil worden, schrijf je dan zeker in!
Wanneer?
Maandag 25 oktober om 14.00 u
Prijs?
Gratis, maar inschrijven verplicht
Inschrijven? Bij Christine Dursin (0475/37 65 67) of Robert Hugelier
(0474/25 72 83) of Willy Demeulemeester (0473/ 81 43 55)
of in het dienstencentrum

Bloemschikken
Met Allerheiligen en Allerzielen in het verschiet maken
we weer een mooi bloemstukje om bij het graf van een
dierbare overledene te zetten.
Wanneer?
Donderdag 28 oktober 14.00 - 16.00 u
Prijs?
15,00 EUR - vooraf te betalen.

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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Als Kuurne Kermis nadert dan weten we het wel: oktober is in aantocht. “Oktobermaand is wijnmaand”. Dat klinkt vrolijk en we zouden
het glas willen heffen op het einde van het coronatijdperk, maar dat
is nog voorbarig. We mogen met zijn allen wel weer veel meer doen
en mensen ontmoeten en daar zijn we dankbaar voor. Mensen ontmoeten doet ons deugd en verhoogt onze veerkracht. Dit is meteen
het thema van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid die traditioneel begin oktober valt. In tegenstelling tot anderhalf jaar geleden
zeggen we nu dus “kom uit je kot”. We hebben ons best gedaan om
jou met ons programma ook een goed gevoel te bezorgen. Je zal hier
gegarandeerd iemand tegenkomen die je al lang niet meer gezien
hebt en dan is het van “Oe ist…?”. Je leert niet alleen iets bij, je onderhoudt of legt nieuwe contacten en dat is alleen maar verrijkend.
Aan de andere kant: we blijven voorzichtig. Zo ongeveer niemand begrijpt nog iets van de coronamaatregelen. “Hier mag dit niet maar
daar wel, hier moet je zus terwijl ze daar zo doen…” Hoe leg je het
nog uit? Tot nader order blijven we ontsmetten, houden we bij het
rondlopen ons mondmasker op en verluchten we zoveel mogelijk de
ruimtes. Gelukkig mag het mondmasker af aan tafel en tijdens lessen
en cursussen. En tegen dat deze nieuwsbrief bij jou in de bus valt is
het misschien weer anders? Laat het de pret niet bedreven!
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Oktober = actiemaand borstkankeronderzoek
In België krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Ruim drie kwart van alle borstkankers komt voor bij vrouwen die
ouder zijn dan 50. De kans dat bij jou borstkanker wordt vastgesteld, is
vanaf je 50ste dan ook aanzienlijk groter. Daarom is het belangrijk om
deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze
nog zo klein zijn dat je er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt
ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar krijgen tweejaarlijks een uitnodiging om
deel te nemen maar ook voor oudere dames kan een regelmatige mammografie levens redden. Praat erover met jouw huisarts.

10-daagse van de geestelijke gezondheid
Ieder jaar worden van 1 tot 10 oktober de schijnwerpers gezet op de geestelijke gezondheid. Doel: ‘goed in
je vel zitten’ en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken. Heb je ook al gemerkt dat we meestal
pas over mentale gezondheid spreken als het niet goed
gaat? Daarom is het belangrijk én nodig om te werken aan geestelijke gezondheid nog vóór er zich problemen stellen. Dat doen we in het dienstencentrum al geruime tijd met ons praatcafé Oe Es’t maar je ziet de aandacht voor mentaal welbevinden en veerkracht ook hoe langer hoe meer
in de “gewone” media verschijnen. Dit jaar staan ontmoeting en sociale
verbondenheid centraal. Want: contact met anderen, dat hebben we nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons
de kans om te troosten en getroost te worden als het minder gaat.

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 oktober?
Cursus patchwork (basis)
Op zoek naar een nieuwe hobby die zowel rustgevend als
ontspannend is en waarbij je je creativiteit met naald en
draad kunt botvieren? Dan is deze cursus iets voor jou. Je
leert 3 basistechnieken en na afloop kan je trots zijn op een
eigenhandig afgewerkte plaid.
Wanneer?
Vanaf 12 oktober - 10 dinsdagen om de 14 dagen telkens
van 18.30 - 21.00u
Prijs?
50,00 EUR - vooraf te betalen met bancontact.
In de loop van de cursus kan je zelf
stoffen naar smaak aankopen.

Korte Lessenreeks App’s voor Elke Dag
It’s me, Payconiq, CovidSafe, Doccle, QR-code, 4111,
B-alert, mobiel bankieren… Deze app’s zijn niet meer weg
te denken uit ons dagelijks leven en na deze korte cursus hebben ze geen
geheimen meer voor jou.
Wanneer?
Vanaf 13 oktober - 5 woensdagvoormiddagen telkens van
9.00 - 12.05 u
Prijs?
40,00 EUR - vooraf te betalen met bancontact

Kalligrafie module 2
Heb je al module 1 (humanistisch cursief) gevolgd en wens
je nu een stapje verder gaan in deze schrijfkunst, dan biedt
module 2 (klein Kapitalen) een perfect vervolg.
Wanneer?
Vanaf 14 oktober - 8 donderdagavonden om de 14 dagen
telkens van 19.00 - 21.30 u
Prijs?
80,00 EUR - vooraf te betalen met bancontact

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

Wat brengt oktober?
Babbelbank: Ik wil je graag ontmoeten
Na de lange coronaperiode hebben we er allemaal deugd
van om elkaar weer te ontmoeten voor een losse babbel
en nieuw sociaal contact. Kom met ons het kermisweekend
in gang steken. Wij zorgen voor de versnapering.
Wanneer?
Vrijdag 1 oktober van 14.00 - 15.30 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Af en toe een beetje ongelukkig zijn is OK
Het lijkt soms dat geluk een verplichting is en O wee als je
een mindere dag hebt… Maar ook de mindere dagen behoren bij het leven en zijn ook OK. Perfect geluk bestaat niet.
Wat is geluk, wat maakt jou gelukkig en betekent geluk
voor jouw buur het zelfde als voor jou? Aan de hand van de
geluksdriehoek leer je in deze workshop relativeren en het geluk zien waar
je het voorheen nooit zou vermoeden. Met mevr. Jamie Ponseele, ergo– en
psychotherapeut.
Wanneer?
Vrijdag 8 oktober 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Infonamiddag: Palliatieve zorg en zorgplanning
De eerste focus is altijd genezen, maar wat als je toch niet
beter wordt? Deze lezing maakt palliatieve zorg en zorgplanning bespreekbaar, geeft inzicht en vertrouwen. Wat is het,
hoe gaat het in zijn werk, wat betekent het voor de patiënt en zijn omgeving, wat zijn de juridische aspecten, wat zijn de menselijke aspecten, wat is
het verschil tussen thuis en in de palliatieve eenheid?
Wanneer?
Dinsdag 12 oktober 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven
(i.s.m. Netwerk palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen)
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u
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De Gele Doos...
De komende maanden verdelen de 14 Zuid-WestVlaamse gemeenten de Gele doos. De Gele Doos is
een gele “brooddoos” waarin al je medische gegevens zitten. Hulpverleners willen geen tijd verliezen
als ze iemand medische hulp moeten geven. Bij jou thuis kan de Gele
Doos ervoor zorgen dat dit niet gebeurt: in die brooddoos, die in de deur
van de koelkast te vinden is, zitten persoonsgegevens, contactgegevens
en medische gegevens. Zo kunnen de hulpdiensten meteen het nodige
doen en de persoon in nood snel en efficiënt helpen. Wie een Gele doos
in de koelkast heeft zitten, kan dat aangeven door een speciale sticker op
de achterkant van de voordeur te plakken. 80-plussers krijgen het eerst
een Gele Doos. Meer info? Neem contact op met onze thuiszorgcoördinator Sarah Claeys. (056/73070 10)

Contactkoor dementievriendelijke
Gemeente
In 219 startte de werkgroep dementievriendelijke
gemeente een gemengd koor voor mensen met een
beperking, mensen met dementie en hun mantelzorgers. Corona zorgde voor een onderbreking,
maar nu gaat het enthousiaste koor opnieuw van
start op maandag 25/10 in de feestzaal van Zorg en Welzijn. Wil jij meezingen en een onvergetelijke ervaring opdoen? Neem dan zeker contact
met Sarah Claeys ! (056/73 70 10)

Koffie met taart
Niets zo goed om de tongen los te maken dan een lekker stukje taart.
Wanneer?
Donderdag 7 oktober 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen.
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu oktober 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

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

