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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.

“De elfde maand van ‘t jaar, bij ‘t vuur brengt al te gaar”… Als dat
geen mooie spreuk is om deze nieuwsbrief mee te beginnen… Als de
dagen korter werden kroop men vroeger dichter bij elkaar. Ook nu is
het fijn om elkaars gezelschap op te zoeken, zeker na anderhalf jaar
corona; en daarvoor kan je ook in ons dienstencentrum terecht. We
hebben hier wel geen echt vuur maar we proberen jullie toch warm
te onthalen. Je vindt in deze nieuwsbrief weer een aantal leuke en
interessante activiteiten en onze “vaste waarden” zoals de naaiclub,
de kaarting, de vogelpiek, de scrabble en rummikub… staan voor iedereen open. Voor de meeste activiteiten is het nodig om vooraf in
te schrijven. We moeten nog steeds het maximum aantal deelnemers
bewaken. Het coronavirus is immers nog steeds niet verdwenen en
we blijven voorzichtig. Dus bij ons voorlopig geen stampvolle zaal,
voldoende afstand en voldoende ventileren. Maar laat dit u niet tegenhouden om in te schrijven voor onze activiteiten. Voor de UitPas spaarders hebben we in november een extraatje: voor 20 punten kan
je deze maand een gratis maaltijd komen eten! Wel
minstens daags voordien laten weten natuurlijk. En
nu hopen dat november zonnig wordt en met bomen die nog lang hun kleurenpracht kunnen houden.
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Op naar de 3de coronaprik
Al sinds het begin van de vaccinatiecampagne werd gespeculeerd dat we na verloop van tijd misschien een bijkomende dosis van een coronavaccin zouden nodig hebben.
Recent beslisten de ministers van Volksgezondheid op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad om alle
65-plussers te voorzien van een extra coronavaccin. Studies wijzen op een
verminderde werkzaamheid tegen ernstige ziekte door covid-19 vijf tot
zes maanden na de basisvaccinatie. Een derde prik was al voorzien voor
mensen met afweerstoornissen en bewoners van woonzorgcentra en serviceflats. Dat wordt nu uitgebreid tot alle 65-plussers. Je hoort en dus nog
van. Er is momenteel geen nood om de hele bevolking een derde prik te
geven.
Bron en meer weten: www.gezondheidenwetenschap.be

Tijdelijke onderbreking voedingsadvies...
Onze diëtiste, mevrouw Sandra Vanoverbeke, is een tijdje uit circulatie
(geweest) wegens gezondheidsredenen. Wie een afspraak had in het dienstencentrum werd verwittigd. De infonamiddag van 19 oktober over diabetes kon ook niet doorgaan. Deze wordt later hernomen. (Geweest) staat
hierboven tussen haakjes omdat we hopen dat als deze nieuwsbrief bij jou
in de bus valt mevrouw Vanoverbeke al terug zal zijn.

Nieuwe pedicure
Onze pedicure, mevrouw Virginie Dekyvere, wenst de fakkel door te geven. Zij deed van bij de oprichting de gespecialiseerde voetverzorging in
het dienstecentrum, naar grote tevredenheid van onze bezoekers. Binnenkort neemt er iemand anders het werk over. Wie een afspraak staan heeft
mag van ons een telefoontje hierover verwachten.
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 november?
Cursus geheugentraining voor elke dag
“Waar heb ik mijn bril nu weer gelegd…?”, “hoe was die haar
naam nu ook weer…?”. Iedereen herkent dit en iedereen is
bang voor het verlies van zijn/haar geheugen. Wegens het succes van vorige reeks hernemen we deze cursus waarin je eerst
leert hoe jouw geheugen werkt en daarna op zeer praktische manier jouw
geheugen traint. Met mevr. Jamie Ponseele, ergo-en psychotherapeut
Wanneer?
4 woensdagen van 10.00 - 12.00 u - start 24/11 - 1/12 8/12 en 22/12
Prijs?
40,00 EUR - beperkt aantal plaatsen.

Klein geluk voor de mantelzorger
Mantelzorg is een nobele maar zware taak. Je doet het met liefde, je doet het vanuit een persoonlijke betrokkenheid maar het
vraagt veel engagement en energie. Het is daarom belangrijk om
ook voor jezelf te zorgen. Samen met Samana en het Steunpunt Mantelzorg
geven wij zelfzorgtips om als mantelzorger in balans te blijven.
Wanneer?
Donderdag 25 november 14.00 - 1600 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Vogelpiektornooi
De Boomgaardsmijters houden hun vierde vogelpiektornooi.
Wie gaat dit keer met de beker naar huis? Wil je de uitdaging
aangaan? Kom dan gerust af. Wel jouw eigen darts meebrengen.
Wanneer?
Donderdag 25 november om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom.

Koffie met taart
Wanneer?
Prijs?

Donderdag 4 november 14.00 u
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

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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Zorgvolmacht en voorlopig bewind

“Oma, vertel nog eens van vroeger…”

Wat als je ziet dat jouw ouders “verachteren” en straks
misschien niet meer in staat zullen zijn om hun “zaken”
te regelen? Wat als je vreest later je grip op jouw leven
te verliezen en afhankelijk te zullen worden van anderen? Hoe kan je een en
ander regelen vóór het zover is? Notaris Meester Kurt Vuylsteke geeft jou
tekst en uitleg.
Wanneer?
Dinsdag 16 november 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Verhalen vertellen zit in de mens en hoe langer je
leeft, hoe meer verhalen je hebt. (Klein)kinderen
luisteren graag naar verhalen en ze leren er veel
uit: hoe het vroeger was, hoe je moeilijkheden
overwint, hoe je geluk herkent… Kom in deze workshop ideeën opdoen
om jouw levensverhaal op boeiende wijze te vertellen aan jouw (klein)
kinderen. Ook al zijn die volwassen, ze hangen zeker aan jouw lippen.
Met mevr. Jamie Ponseele, ergo-en psychotherapeut.
Wanneer?
Vrijdag 5 november om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Als het begint te kraken en spokken… Over kapotte knieën en versleten heupen
Alhoewel krakende wagens het langst lopen is er geen gemak
aan een kapotte knie of een versleten heup. Veel mensen blijven er echter mee rondlopen tot het te veel pijn begint te
doen en dat is voor niets nodig. De medische techniek is met
rasse schreden vooruitgegaan. Dr. Luc Vercruysse van het Centrum Orthopedie van AZ Groeninge komt haarfijn uit de doeken doen hoe knie– en heupoperaties in elkaar zitten.
Wanneer?
Donderdag 18 november 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Hedendaagse ontwikkelingssamenwerking - van liefdadig naar rechtvaardig
Het voorbije anderhalve jaar ondervonden wij allemaal
hoe sterk onze levens verbonden zijn. Het virus kent
geen grenzen en legt wereldwijde onevenwichten pijnlijk bloot. Internationale solidariteit is het antwoord ! Tijdens deze koffietafel leer je meer
over hoe hedendaagse ontwikkelingssamenwerking het verschil kan maken.
Met dhr. Kris Vanslambrouck van 11.11.11 Vlaanderen
Wanneer?
Maandag 8 november om 15.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Uw huis verkopen om kleiner te gaan wonen?

Ouderenfeest - “Lang zullen we leven” - Kubox

Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe gaat het in zijn werk
en waar moet je allemaal op letten? Tijdens deze infonamiddag leer je van een professionele immobiliënmakelaar hoe je
het best kunt aanpakken.
Wanneer?
Maandag 22 november om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Met Micha Marah en Connie Neefs. Er zijn 2 voorstellingen:
- Over de middag: deuren 11u30, einde voorzien om 15u
- In de vooravond: deuren 16u, einde voorzien om 19u30
Wanneer?
Maandag 15 november
Pijs?
12,00 EUR - broodjes, drankje en koffie inbegrepen
Kaarten?
Enkel in het dienstencentrum. Per tafel genummerde
kaarten, dus te vroeg aanschuiven hoeft niet meer!

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

Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu november 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

