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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.

Hier zijn we met de nieuwsbrief voor december. De laatste nieuwsbrief alweer van 2022… Het lijkt erop dat de jaren hoe langer hoe
vlugger gaan. En dan komen we nog in de donkerste dagen ook. En
nat. En koud. Je zou er weemoedig van worden. Maar dat gaan we
niet doen! Vanaf 22 december is het iedere dag telkens weer 4 minuten langer klaar! Bovendien is december ook een feestelijke maand:
Sinterklaas, kerstmarktjes hier en daar, de Warmste Week komt eraan, Kerstmis nadert en daarna Nieuwjaar. (Groot-)ouders: hou jullie
portemonnee maar al klaar en haal de kerstversiering maar al boven…
De komende periode is evenwel niet voor iedereen even luchtig. Voor
wie dit jaar een naaste verloren heeft of een andere tegenslag had,
kunnen de feestdagen best confronterend zijn. We dragen hen een
warm hart toe. We zijn zo ongeveer van corona verlost maar nu krijgen we de hoge energieprijzen en de inflatie op ons dak. Om dat even
te vergeten helpt het dan om buiten te komen, met
anderen te praten, samen dingen te doen. Daarvoor
zijn we er met het dienstencentrum. Hopelijk vind je
je gading in ons aanbod voor december. Dus graag
tot ziens.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes

Wat brengt december ?

5 december - Internationale vrijwilligersdag

Een namiddag met barista Dorine

Wereldwijd zijn miljoenen vrijwilligers actief in diverse
organisaties en projecten. Ze zijn de motor voor meer
sociale samenhang in onze maatschappij. De Verenigde
Naties (VN) heeft 5 december uitgeroepen tot internationale vrijwilligersdag om hen te eren en respect te betonen. Ook ons bestuur houdt eraan om onze vele vrijwilligers te danken voor hun o zo belangrijke inzet. Het doet er niet toe hoeveel of hoelang je vrijwilligerswerk
doet - je doet het; en daarvoor een dikke merci !

Contactkoor dementievriendelijke gemeente

Nog op zoek naar vrijwilligerswerk?
Heb je zin om zelf vrijwilligerswerk te doen of zoek je een
vrijwilliger of burenhulp? Neem dan eens een kijkje op
Give a Day (www.giveaday.be/kuurne). Give a Day is de
matchingswebsite voor vrijwilligerswerk waar vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact gebracht worden. Je kan er als
vrijwilliger een “job” zoeken of als organisatie een “vacature” plaatsen.

Psychologische hulp voor ouderen
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

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

Een barista is een specialist in het maken en serveren
van koffie. Samen met de werkgroep cultuur van de
Kuurnse Ouderenraad organiseren we een echt koffieevenement. Kom leren, proeven en genieten. Je zal versteld staan.
Wanneer?
Donderdag 15 december om 14.30 u
Prijs?
5,00 EUR - te betalen bij de inkom

Samen zingen haalt het beste in de mens naar boven en daarom
is iedereen welkom.
Wanneer?
Maandag 19 december om 14.00 u
Waar?
Weer in het dienstencentrum zelf
Meer info?
tel. Sarah Claeys (056/73 70 10)

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 = dinsdag 20 december
Prijs?
5,00 EUR per consultatie - toestel meebrengen !

Bloemschikken - Kerststukje maken
Wanneer?
Prijs?

Dinsdag 20 december om 13.30 u
20,00 EUR - vooraf komen betalen.

December is feestmaand




Op 6 december serveren we een Sinterklaasmenu: prijs 13,00 EUR
Op 23 december doen we opnieuw ons Kerstdiner: prijs 13,00 EUR
Op 30 december zwaaien we met een aperitief het jaar uit:
prijs 6,00 EUR (zonder maaltijd)

Vooraf kaarten komen kopen. Dagelijkse en vaste eters hebben voorbehouden plaatsen.

Wat brengt december ?
Oe Es’t met jouw 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 te veel
spanning en aanhoudende stress leiden tot gezondheidsklachten. Kom tijdens deze workshop leren hoe je op een gezonde manier
kan omgaan met stress. Met mevr. Jamie Ponseele, psychotherapeute.
Wanneer?
Vrijdag 2 december om 14.15 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom.

Infonamiddag Parkinson
De ziekte van Parkinson is een aandoening die meestal begint
tussen de 50 en 70 jaar en waarvan de oorzaak meestal niet bekend is. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel en niemand is er immuun voor. Dr. Vincent Van Iseghem van de afdeling neurologie van AZ Groeninge komt uitleggen wat de ziekte inhoudt.
Wanneer?
Maandag 5 december om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Betalen met je smartphone - hoe doe je dat?
Je kan er niet meer om heen: overal kan of moet je betalen
met jouw telefoon maar je voelt je niet zeker met jouw
bankapp of met Payconiq. Tijdens deze les leer je er met vertrouwen mee werken.
Wanneer?
Dinsdag 6 december om 14.00 u
Prijs?
Gratis - inschrijven verplicht - beperkt
aantal plaatsen.

Infonamiddag Hoe energie besparen?
De energieprijzen swingen de pan uit en iedereen heeft het
over besparen op energie. Maar hoe doe je dat? Moet je in
de kou zitten? Moet je gans je huis verbouwen? Welke energiebesparende
maatregelen zijn rendabel en nog haalbaar voor ouderen? Deze infonamiddag met dhr. Marc Vandaele geeft jou tekst en uitleg. Een aanrader.
Wanneer?
Dinsdag 13 december om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Weetjes
Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag in december wordt
‘Wereldlichtjesdag' gehouden. Dit jaar is dat op zondag 11 december. Op deze dag steken mensen
over de hele aarde om 19.00 u kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk
wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er
het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Koesterweek 2022
Samen met meer dan 130 andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen zal de Gemeente Kuurne op zondag 11 december een speciale vlag hijsen
en zo de hele week haar hart tonen voor de gezinnen met verdriet door het verlies van een kind of
kleinkind. Het is een oud gezegde: “Ouders horen hun kind niet te moeten begraven.” Maar jammer genoeg kennen we allemaal wel iemand die
een kindje verloren heeft. Bij het onmetelijke verdriet dat gezinnen op
dat moment overvalt, is het heel belangrijk dat we als samenleving zorg
dragen voor elkaar. Dat we tonen dat we dit verdriet zien en dat (groot)
ouders zich gesteund, gehoord en gedragen voelen. Iedereen kan een
klein stukje verantwoordelijkheid nemen om een troostend signaal en
wat extra warmte aan deze gezinnen te geven. Zeker in aanloop naar de
feestdagen is dat ontzettend belangrijk.

Maaltijden in de week van 27 t.e.m. 30
december
Onze leverancier Esthio is tussen Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten
maar je kan wel komen eten in het dienstencentrum (niet afhalen!). We
vragen wel om tegen 21/12 te laten weten op welke dagen je in de week
van 27/12 tot en met 30/12 wenst te komen. Zo kunnen we tijdig onze
bestellingen doorgeven.
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Menu december 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

