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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.

Mei… de vijfde maand van het jaar en dus alweer de vijfde nieuwsbrief
van het dienstencentrum voor 2022. De naam ‘Mei’ zou afkomstig zijn
van het Griekse Maia, de moedergodin die in de natuur alles laat groeien. Het kan dus niet missen dat straks de Japanse kerselaars weer in
bloei staan en dat Moederdag er aan komt. Het weer kan in ons vlakke
landje alle kanten uitgaan. Een natte mei brengt boter in de wei en als er
schaapjes aan de hemel staan kan je zonder paraplu wandelen gaan. Dus
welk weer het ook wordt: het zal altijd wel voor iemand goed zijn en laat
het jou niet tegen houden om buiten te komen. In de 2de helft van mei
hoef je daar zelfs niet ver voor te lopen: de Kuurnse Ouderenraad komt
met haar buurtnamiddag bij jou in de buurt. Je leest er iets over in deze
nieuwsbrief maar je krijgt ook een persoonlijke uitnodiging in de bus.
Hopelijk moeten we in mei niet meer rondbellen om een activiteit of een
afspraak te verplaatsen. Dat hebben we tot nog toe wel een paar keer
moeten doen omdat een late coronabesmetting roet in het eten gooide.
Dat is voor iedereen bijzonder vervelend. “Van nu voort zal ‘t verre gaan
gedaan zijn zeker?” zoals we in het Kuurns zeggen. We hopen het van
harte.
Om af te ronden nog dit: een dikke proficiat aan alle (groot)moeders en
(klein)kinderen die in mei hun communie– of lentefeest hebben.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
зустріч вдень українці
Praatnamiddag voor Oekraïense vluchtelingen
We dachten dat het na de oorlog in ex-Joegoslavië wel afgelopen zou zijn maar niets is minder waar. 30 jaar later
brandt het weer aan de Europese buitengrenzen. De beelden liegen er niet om. Terwijl de Westerse leiders rekenen en debatteren
en moeilijke keuzes moeten maken, proberen gewone burgers het leed
van de vele Oekraïense vluchtelingen te verzachten. In Kuurne worden er
op vandaag 39 Oekraïners opgevangen. De Gemeente en het Sociaal Huis
organiseren voor hen elke maandagnamiddag van 14.00 - 16.00 u een
praatnamiddag in het dienstencentrum. Ervaringen uitwisselen, steun en
troost zoeken bij landgenoten en samen hopen dat achtergebleven familieleden veilig zijn… het lijkt niet veel maar het is nu heel belangrijk.
Wil je weten wat er in Kuurne nog gebeurt voor Oekraïne? Neem dan een
kijkje op www.kuurne.be/oekraine

Vind jouw ideale vrijwilligerswerk in Kuurne:
Give a Day
Wil jij aan vrijwilligerswerk doen zonder je vast te pinnen
aan 1 organisatie; wil je een duurzame bijdrage leveren aan
de samenleving of gewoon af en toe iets belangeloos kunnen doen voor
iemand anders? Dan vind je op Give a Day beslist jouw ideale vrijwilligerswerk. Give a Day is een online platform dat mensen die vrijwilligerswerk
zoeken in contact brengt met organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden;
en dat over heel Vlaanderen en dus ook in Kuurne. Je hebt er een computer of een tablet voor nodig, maar ga zeker eens kijken. Gewoon naar internet gaan en “give a day kuurne” ingeven, je registreren en zoeken
maar. Ben je niet handig met een computer? Geen nood. Maar een afspraak met Eva Vanhaecke (056/73 70 24) en zij helpt jou je registreren en
legt jou haarfijn uit hoe Give a Day werkt.
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 mei ?
Moederdagdiner
Met een aperitiefje, een gerechtje op grootmoeders wijze
en een koffie naar moeders hart zetten wij de
(groot)moeders in het zonnetje.
Wanneer?
Vrijdag 6 mei om 12.00 u
Prijs?
10,00 EUR - vooraf kaarten kopen!

Liedjesnamiddag met Jorene
De werkgroep cultuur van de Kuurnse Ouderenraad
nodigt u uit voor een namiddag vol sprankelende liedjes. Meezingen toegestaan! Nakaarten met koffie en taart.
Wanneer?
Maandag 9 mei om 14.30 u
Prijs?
2,00 EUR - inschrijven verplicht - betalen aan de inkom
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.

Koffie met taart
We kunnen de moeders en grootmoeders niet genoeg verwennen in deze meimaand. Daarom nogmaals ons beproefd recept van zelfgemaakte taart.
Wanneer?
Donderdag 12 mei om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Ouderwetse bingo
Als dat niet lang geleden is…!
Wanneer?
Donderdag 19 mei om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - geen inleg.

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

Wat brengt mei ?
Infoavond “Wat is dementie”
Dementie is een hersenziekte die sterk opgang maakt en
nu met de TV1 reeks “Restaurant Misverstand” op een
andere manier 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 infoavond probeert een antwoord
te bieden. Met het Expertisecentrum Dementie.
Wanneer?
Dinsdag 3 mei om 19.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Familiegroep Dementie
Heb je een partner of familie die de diagnose dementie kreeg? Je staat er
niet alleen voor! Er is een groep lotgenoten die elkaar ondersteunt en waar
je welkom bent. Op 19/05 is er weer een bijeenkomst. Neem gerust contact
op met Sarah Claeys (056/73 70 10).

Met vallen en opstaan
Van 25/04 tot 30/04 was de week van de valpreventie
en ondertussen weten de meeste mensen wel wat ze
wel of niet moeten doen om niet te vallen. Vallen is
echter nog steeds de grootste oorzaak van breuken en hospitalisaties bij
ouderen en de meeste mensen van boven de 50 jaar vallen minstens 1 keer
per jaar! Er is dus een groot verschil tussen weten en handelen. Daarom
deze infonamiddag over valpreventie maar wel op een speciale en leuke
manier. Vallen heeft o.a. te maken met evenwicht, spierkracht en beweeglijkheid. Je krijgt een boel praktische tips maar we geven ook oefeningen die
je helpen om niet te vallen. En je leert als je toch gevallen bent om recht te
kruipen zodat je niet de hele nacht moet blijven liggen tot er hulp opdaagt.
Wanneer?
Donderdag 5 mei om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven

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

Wat brengt mei ?
25/04 - 10/06: buurtnamiddagen Kuurnse
Ouderenraad
De populaire buurtnamiddagen van de Kuurnse Ouderenraad zijn terug en je mag “buurtnamiddag” letterlijk nemen:
je kan er dicht bij huis met je buren naartoe. Het wordt telkens een namiddag waar het gesprek over “Kuurne vroeger en nu” centraal staat. Aan de hand van mooie beelden zie je hoe Kuurne veranderde in de loop der jaren. De koffie en het gebak zullen klaar staan vanaf
14.00 u. Het wordt weer zeer de moeite!
Inschrijven?
Je krijgt daarvoor een persoonlijke brief in de bus.
Wanneer?
16/05: St.-Pieterszaal
19/05: Emmaüshuis (kapel)
23/05: buurthuis ‘t Center
25/05: turnzaal Wijzer
Prijs?
2,00 EUR - aan de inkom te betalen.

Eerste hulp bij computerproblemen”
Jouw computer hapert en je weet niet goed hoe het
komt. Je hebt een nieuwe smartphone maar je kan er
niet goed weg mee. Jouw (klein)kinderen leggen het
wel uit maar veel te rap en je kan niet goed volgen. Je
hebt een computerles gevolgd, maar bent één en ander vergeten. Je zou
een nieuwe computer willen kopen maar je begrijpt niet veel van wat de
verkoper jou wil aansmeren… Kortom: je bent digitaal wel mee maar zit
af en toe met een klein probleempje. Wij kunnen jou helpen. Kom met
jouw vragen naar ons team van computerstudenten en breng zeker jouw
toestel mee.
Wanneer?
Op afspraak (056/73 70 12) - slechts 5 plaatsen
beschikbaar.
Volgende consultaties = 17/05
Prijs?
5,00 EUR per consultatie - toestel meebrengen
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu mei 2022 — 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

