Wat brengt november?
Gezelschapsspelen-namiddag

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
November 2022

Heb je goesting in een namiddagje iets anders? Wij spelen samen gezelschapsspelen. De koffie krijg je van ons
maar de taart mag je zelf meebrengen :-)
Wanneer?
Dinsdag 22 november om 14.00 u
Prijs?
Gratis.

Stevig Herfstontbijt
We doen weer eens zot en serveren een stevig ontbijtje.
Je ruikt de eitjes al van ver!
Wanneer?
Donderdag 25 november van 9.30 - 10.30 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Contactkoor dementievriendelijke gemeente
Samen zingen haalt het beste in de mens naar boven en
daarom is iedereen welkom.
Wanneer?
Maandag 28 november om 14.00 u
Meer info?
tel. Sarah Claeys (056/73 70 10)

Koffieplezier met zoetigheden
Wanneer?
Prijs?

Dinsdag 29 november om 14.00 u
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Nieuw vanaf 17 november: epilatie van het gelaat
Lukt het zelf niet meer zo goed, of begin je onvoldoende te zien?
Eén maal per maand op donderdagnamiddag kan je een
afspraak maken voor epilatie van de bovenlip, de kin, de
wenkbrauwen of de kaaklijn (of een combinatie ervan).
Meer info? tel. 056/73 70 12

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

We doen het eens anders: ons programma voor november zit propvol.
Daarom staat er geen voorwoord op deze bladzijde, maar de kalender.

weetjes
Sarcopenie treft 45% van de 60+ers

Wat brengt november?
Infonamiddag “Wat is dementie”

Het menselijk lichaam bestaat voor 50% uit spieren. Er
wordt geschat dat de spiermassa na het 50ste levensjaar
met 1 à 2% per jaar afneemt. De gemiddelde spierkracht
bij 80-jarigen is bijna de helft van de spierkracht op jonge leeftijd. Deze spierafbraak noemt men sarcopenie.
Minder grote spieren en een daling van spierkracht zorgen ervoor dat de
dagelijkse activiteiten moeilijker worden. Daarom is het onderhouden van
je spieren door te blijven bewegen zeer belangrijk. Wij hebben nog altijd
een goede folder met eenvoudige oefeningen liggen. Kom er zeker één
halen! Naast bewegen dien je ook goed te eten om de spierafbraak te vertragen. Het is wetenschappelijk bewezen dat eiwitrijke voeding daarbij
van essentieel belang is. Eiwitten zijn de bouwstenen van onze spieren.
Ouderen zouden tot 1,5 gr proteïnen (eiwitten) per kilogram lichaamsgewicht moeten kunnen innemen. Dit betekent dat een gemiddeld persoon
van 70 kg best tot 100 gr eiwitten nuttigt, gespreid over de volledige dag.
Er zijn dierlijke eiwitten (in vlees, vis, eieren en zuivel) en plantaardige eiwitten (in noten, zaden, spinazie, peulvruchten, broccoli, paddenstoelen,
soja…). We hebben een mooie folder met eiwitrijke recepten liggen. Kom
er zeker één halen.

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?
Maandag 21 november om 14.00 - herneming van de
vorige keer die niet kon doorgaan.
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

Psychologische hulp voor ouderen

Sommigen beseffen na jaren samenzijn dat ze mekaar nog even
graag zien. Anderen vinden het gewoon vanzelfsprekend dat ze
met mekaar samenleven. Wat maakt het samenleven met een partner aantrekkelijk? Of misschien ga je alleen door het leven? Hoe herken je de liefde in jouw
leven en waar zit hem de intimiteit? Ook al ben je geen 3 x 7 meer, een knuffel
doet nog altijd deugd, je kan nog steeds verlangen en “goesting hebben” hoort
er nog steeds bij. Kom horen hoe je de pit in jouw relatie vindt. Lezing met
Mevr. Els Messelis, gerontoloog en auteur van talloze boeken.
Wanneer?
Donderdag 24 november om 14.00 u - herneming van de
vorige keer die niet kon doorgaan.
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

Er wordt nog te weinig aandacht aan besteed maar 65plussers blijken vaak te kampen te hebben met psychische klachten. Eenzaamheid, depressieve gevoelens,
angsten, rouw, geheugenproblemen, vragen rond zingeving… kunnen je op de duur ziek maken. Je kan vanaf nu in het dienstencentrum terecht voor professionele psychische hulp en begeleiding door
een psycholoog. Je betaalt slechts 4,00 EUR (met verhoogde tegemoetkoming) of 11,00 EUR (gewoon) per sessie. De eerste sessie is gratis en je
hebt recht op 8 sessies.
Een afspraak maken? Bel of mail naar mevr. Camille Defreyne, Klinisch
neuropsycholoog, verbonden aan AZ Groeninge, 0479/50 68 39 of
camille.defreyne@gmail.com

Eerste hulp bij computerproblemen”
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 beschikbaar. Volgende consultaties = 22/11
Prijs?
5,00 EUR per consultatie - toestel meebrengen !

Hotel Romantiek - Samen gelukkig ouder worden

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

Wat brengt november ?
Engelse les - Opfrissing deel 2
Op algemeen verzoek komt er een vervolg op “Engels voor
dagelijks gebruik”. Voor wie al Engelse les volgde en zijn/haar
kennis wil “up-to-date” houden.
Wanneer?
8 dinsdagen: 15/11; 22/11; 29/11; 6/12; 13/12; 20/12;
10/01/2023 en 17/01/2023 - telkens om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
40,00 EUR - vooraf betalen met bancontact

Filmvoorstelling “Chance”
In 2019 maakte Pieter Frère in Ter Groenen Boomgaard een
kortfilm voor zijn Masterproef aan de filmschool Brussel. Het
is een pareltje geworden en nu kunnen wij hem laten zien.
Wanneer?
Dinsdag 15 november om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Sarcopenie - wat doe je er aan?
Volgens wetenschappers wordt het een epidemie
onder de ouder wordende bevolking. Je kon er al
enkele keren over lezen in onze nieuwsbrief maar wat betekent sarcopenie
nu voor jou en hoe beïnvloedt het afnemen van spierkracht jouw leven.
Kom er alles over vernemen tijdens deze infonamiddag met mevr. Steffi Rijs
en Michèle Desmet van de Vives Hogeschool Roeselare.
Wanneer?
Donderdag 17 november om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Dansnamiddag met live orkest Joy Band
Wat is er leuker om het weekend in te zetten dan met enkele
danspasjes? Gezonde pret met live muziek!
Wanneer?
Vrijdag 18 november vanaf 14.00 u
Prijs?
Gratis

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

Wat brengt november ?
Oe Es’t - workshop “Fit in je hoofd”
Is het jou soms ook allemaal te veel? Heb je soms het
gevoel dat niets wil lukken terwijl dat helemaal zo niet
is? Deze workshop leert je in 10 stappen om zelfvertrouwen te hebben, om jouw angsten te overwinnen
en jouw veerkracht te versterken en het positieve in
jouw leven te zien. Met mevr. Jamie Ponseele, psychotherapeute.
Wanneer?
Vrijdag 4 november van 14.15 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven want de plaatsen zijn
beperkt.

Wandelclub Ter Groenen Boomgaard

Onze 4de wandeling staat op punt en volgt weer een
traject van ±8 km. Zorg zeker voor aangepaste kledij.
Wanneer?
Donderdag 10 november om 14.00u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven.

Soepfeest 2022 - terug van weggeweest !
Wie herinnert zich die gezellige drukte niet van onze
vorige soepfeesten? Kuurnse verenigingen maken soep
en dingen tijdens dit gezellige event naar de Gouden
Pollepel. Kom proeven met familie, vrienden en buren van de diverse
soepen, stem voor de lekkerste soep en geniet van de warme ambiance.
Wanneer?
Zaterdag 12 november om 10.30 u
Prijs?
5,00 EUR - de opbrengst gaat naar 11.11.11 Kuurne

E-mailen met je smartphone - hoe doe je dat?
Gebruik jij je smartphone hoofdzakelijk om te bellen en
wil je er meer mee doen? Kom dan leren hoe je ook een
e-mailaccount kan maken om met je telefoon te mailen
en mails te ontvangen.
Wanneer?
Maandag 14 november om 14.00 u
Prijs?
Gratis - inschrijven verplicht - beperkt aantal plaatsen

Menu november 2022 — 8,00 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

