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De menu voor september stond bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet vast. Je kan hem begin september bekomen in het dienstencentrum zelf.

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 jaar is alweer voor 2/3de opgebruikt en het laatste derde staat
doorgaans garant voor een periode van veel activiteiten en goed gevulde agenda’s. In september lijkt het leven opnieuw te beginnen.
Dat lijkt natuurlijk alleen maar zo want we komen uit een rustige
“congé-periode”. We hopen alvast dat die voor jou en jouw naasten
deugd gedaan heeft. Onze agenda staat in elk geval goed vol. Dat
merk je zo als je deze nieuwsbrief openslaat. We zetten dit najaar een
probleem in de kijker dat voor veel mensen als “normaal” aanzien
wordt: het afnemen van spiermassa naarmate men ouder wordt. Dit
heet sarcopenie. Het is normaal in die zin dat het behoort tot het verouderingsproces, maar wie lang zelfstandig thuis wil blijven wonen
heeft er wel belang bij er iets aan te doen. Niet toevallig starten daarom heel wat bewegingsactiviteiten in september. We helpen ook 2
andere dingen aanpakken die “tot het leven behoren”: somberheid
en stress. We helpen je graag met deze uitdagingen van het najaar
voor als de dagen straks korter worden. Dus redenen genoeg om naar
het dienstencentrum te komen.
Helaas hebben we ook minder nieuws: ook wij ondervinden de stijging van de levensduurte en we zien ons genoodzaakt om de prijs van
onze maaltijden na 7 jaar op te trekken tot 8,00 EUR. Maar wees gerust: het zal er niet minder om smaken. Graag tot ziens.
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes !

Wat brengt september?

Al gehoord van sarcopenie?

Computerlessen najaar 2022

Met ouder worden verliezen we spiermassa. Zo
heeft een 80-jarige gemiddeld maar de helft van de
spiermassa meer van een 30-jarige. Het zorgt er voor
dat zelfstandig rechtstaan uit een stoel, boodschappen dragen, de trap
opgaan of het deksel van een pot confituur opendraaien moeilijk wordt. In
de wetenschap heet dat “sarcopenie”. Het overkomt ons allemaal en om
te voorkomen dat je spieren in sneltempo verdwijnen is beweging en het
eten van voldoende eiwitten noodzakelijk.
Bewegen houdt ons fitter, dat weet iedereen. Voor het versterken van
spieren zijn lichte krachtoefeningen ideaal: de trap opgaan, stevig doorfietsen, een aantal keer na elkaar zitten en rechtstaan uit een stoel, kleine flesjes water boven de schouders heffen, enzovoort.
Eiwitrijke voeding is nodig om de spieren te behouden. Een gezonde 65+er
heeft minimaal 1 tot 1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag
nodig. Het is belangrijk de eiwitinname te verspreiden doorheen de dag.
Minimaal 2 maaltijden per dag met telkens 30 gram eiwit per maaltijd is
ideaal (vlees, vis, kaas, melkproducten, peulen, granen…). Ook eiwitrijke
tussendoortjes vullen de eiwitbehoefte aan: yoghurt, milkshake, pudding,
of kant-en-klare eiwitrepen of-drankjes die je tegenwoordig in elke supermarkt vindt.
Onderzoeksresultaten tonen aan dat het nuttigen van eiwitrijke voeding
of een eiwitrijke snack net na een beweegmoment een duidelijk positief
effect heeft op het behoud van de spiermassa. Gezien de bevolking jaar na
jaar veroudert en minder beweegt vrezen artsen en voedingsdeskundigen
voor een “sarcopenie-epidemie”. We komen er dit najaar nog op terug!

“Android smartphone en tablet voor gevorderden” - maandag 8.30 - 11.45 u - 105,00 EUR
van 12/09 tot 16/01/2023

“iPhone/iPad (Apple) voor gevorderden” - woensdag 8.30 - 11.45 u 105,00 EUR - van 14/09 tot 18/01/2023

“Overstappen naar WINDONWS 11” - donderdag 8.30 - 11.45 u 120,00 EUR - van 15/09 tot 19/01/2023

“Beter fotograferen met je smartphone (Apple & Androïd)” - donderdag 13.30 - 16.45 u - 105,00 EUR - van 15/09 tot 19/01/2023
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Kostprijs: te betalen met bancontact.

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



Oproep aan de verenigingen
We organiseren op zaterdag 12 november na een lange
tijd weer een soepfeest; en dit in het kader van 11.11.11
en hedendaagse ontwikkelingssamenwerking. Tijdens het soepfeest kunnen de bezoekers proeven van verschillende soepen en een volksjury kiest
de “lekkerste” soep. Het is eerder symbolisch en voor de ambiance en we
brengen er mensen mee samen. Zie jij het zitten om met jouw vereniging
10 l. soep te maken (tegen een kleine vergoeding), laat het ons dan zeker
weten (056/73 70 12 of dienstencentrum@kuurne.be) Alvast bedankt.

Binnenkort in het dienstencentrum:
Binnenkort kan je elke week in het dienstencentrum op afspraak terecht bij een psycholoog. Worstel je met een psychisch probleem, voel je dat je psychische ondersteuning kunt gebruiken of heb je
nood aan een diepgaand gesprek, dan kan dit in alle discretie en veiligheid. Je verneemt er later meer over.

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

Wat brengt September ?

Wat brengt september?

Contactkoor dementievriendelijke Gemeente

Actief Bewegen - werk aan je conditie en leef gezonder

Sinds 2019 komt het gemengd contactkoor voor mensen met
een beperking, mensen met dementie en hun mantelzorgers
samen om al zingend een superleuke namiddag te beleven.
Wil jij meezingen en een onvergetelijke ervaring opdoen?
Wanneer?
Maandag 26 september om 14.00 u
Waar?
Feestzaal WZC Zorg en Welzijn (WZC H. Familie)

In groep doen we 10 weken versterkende lichaamsoefeningen en gaan
we samen wandelen. Het programma wordt aangepast volgens je mogelijkheden. Dat doen we op 13 september met enkele eenvoudige testjes
onder leiding van een ergotherapeute. Iedereen kan meedoen, van 55
tot 105 jaar! Geen excuses dus om niet deel te nemen.
Wanneer?
Dinsdag telkens van 9.30 - 11.00 u
start op 13 september t.e.m. 6 december (niet op 4/10)
(= 11 actieve sessies )
Waar?
Sporthal Kuurne
Pijs?
15,00 EUR (betaling met bancontact).
i.s.m.

Help, ik heb een smartphone (Androïd)
Je hebt een smartphone gekregen of gekocht en je kan er
wel mee bellen, maar voor de rest weet je er geen weg
mee. Je bent een beetje bang iets verkeerd te doen en al
die App’s schrikken jou af. Dan is deze infonamiddag iets voor jou. Je krijgt
de basis mee. Geen ingewikkelde theorie maar simpel leren werken met een
smartphone. Voor absolute beginners. Na deze les kan je eindelijk jouw toestel zonder vrees gebruiken.
Wanneer?
Dinsdag 27 september om 14.00 u
Prijs?
Gratis - inschrijven verplicht - beperkt aantal plaatsen !!!

Koffie met taart
We beginnen het Kuurne-Kermisweekend met een stukje zelfgemaakte taart.
Wanneer?
Donderdag 29 september om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Prijs van een maaltijd gaat naar 8,00 EUR
Ook wij ontsnappen niet aan de stijgende levensduurte. De prijs kon 7 jaar
stabiel blijven maar vanaf 1 september kost een maaltijd in het dienstencentrum 8,00 EUR.

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

Bewegen Op Maat - nieuwe reeks
Bij Bewegen Op Maat doen we gemakkelijke turnoefeningen vanop een
stoel. Je beweegt veel zonder je te forceren en achteraf ben je ook niet
“rat-af”… Het is niet alleen gezond, het is ook zeer leuk. En we sluiten af
met een aperitiefje.
Wanneer?
Vrijdag om de 14 dagen - telkens van 10.15 - 11.15 u start op 2 september.
Prijs?
27,00 EUR (betalen met bancontact).

Line dance - nieuwe reeks
Trek alvast jouw cowboyboots aan!
Wanneer?
Dinsdag 6/9, 20/9, 11/10, 18/10, 8/11, 15/11, 13/12 en
20/12 - telkens van 14.00 - 16.00 u
Waar?
Foyer Kubox
Prijs?
24,00 EUR (betalen met bancontact).

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

Wat brengt september?

Wat brengt september?

Tai Chi - nieuwe reeks

“Eerste hulp bij computerproblemen”

Is Line dance iets te heftig voor jou en hou je meer van
rustige bewegingen, dan wordt je zeker helemaal “zen”
met Tai Chi.
Wanneer?
Donderdag telkens van 9.00 - 10.30 u
Start 15 september - 14 lessen - niet op 3/11
Waar?
Sportpark Kuurne
Prijs?
42,00 EUR (betalen met bancontact).

Je kan wel overweg met jouw computer, tablet of smartphone
maar zit af en toe met een klein probleempje... Onze computerspecialisten helpen jou verder.
Wanneer?
Op afspraak (056/73 70 12) - slechts 5 plaatsen beschik
baar. Volgende consultaties = 13/09
Prijs?
10,00 EUR per consultatie - toestel meebrengen !

Wandelclub Ter Groenen Boomgaard
Onze 3de wandeling gaat opnieuw doorheen Kuurne
en volgt een traject van 8 km. Zorg voor aangepaste
kledij en hopelijk kunnen we genieten van een mooie “Indian Summer”.
Aangepaste kledij en water voor onderweg meebrengen.
Wanneer?
Donderdag 22 september om 14.00u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven (kwestie van verzekering).

Vogelpiektornooi
De Boomgaardsmijters houden hun vijfde vogelpiektornooi. Wie gaat dit keer met de beker naar huis? Wil je de
uitdaging aangaan? Kom dan zeker af. Wel jouw eigen
darts meebrengen.
Wanneer?
Donderdag 22 september om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom

Oe es’t met jouw somberheid?
Heb jij soms ook het gevoel van “’t is altijd iets”? Voel
jij je ook soms somber zonder te weten waarom? Hapert het soms terwijl alles eigenlijk goed zou moeten lopen? Wij kennen
dat en we helpen jou om actief die somberheid te overwinnen! Workshop
met psychotherapeute Jamie Ponseele.
Wanneer?
Vrijdag 2 september om 14.15 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Infonamiddag Hoe krijg ik minder stress?
Stress is eigenlijk gewoon spanning. Er is altijd wat spanning
nodig om goed te kunnen functioneren. Spanning zorgt ervoor dat het lichaam klaar is om te reageren. Maar er is een
verschil tussen “oh, wat spannend…” en “ik ben zo gestresseerd…” Te veel spanning en aanhoudende stress leidt tot gezondheidsklachten, dat weet ondertussen iedereen. Maar wat doe je eraan? Hoe herken je tijdig de signalen? Wanneer is een beetje stress goed en wanneer
slaat de slinger door? En hoe kan je er zelf mee leren omgaan? Je verneemt
het allemaal tijdens deze infonamiddag met mevr. Jamie Ponseele, psychotherapeute.
Wanneer?
Donderdag 15 september om 14.15 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom.

Infonamiddag “Wat is dementie”
Dementie is een hersenziekte die sterk opgang maakt en
meer en meer onder de aandacht komt. Er zijn veel soorten dementie en het kan je op jonge leeftijd overvallen. Wat is dementie
precies en wat is de impact op het verder leven en dat van de naasten? Kan
je er iets aan doen en hoe ga je ermee om…? Vragen waar we vroeg of laat
allemaal mee te maken krijgen. Deze namiddag probeert een antwoord te
bieden. Met het Expertisecentrum Dementie.
Wanneer?
Dinsdag 20 september om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

