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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 is alweer de nieuwsbrief voor juni… De tijd vliegt als je van alles en
nog wat te doen hebt. Je hoort ons al afkomen: wij doen ons best om
jullie te helpen om van alles te doen te hebben… En blijkbaar wordt dat
gewaardeerd want in het tevredenheidsonderzoek van vorig jaar haalden wij een score van 98,87 %. Een monsterscore, waarvoor dank. De
meeste van onze gebruikers zijn dus blijkbaar tevreden met onze inspanningen. Een reden om ook eens af te komen en/of om terug te komen?
Maar niets of niemand is perfect. Zo krijgen wij wel eens een boze reactie van iemand die net te laat kon inschrijven voor een activiteit, of van
iemand die te laat de nieuwsbrief kreeg en zo niet tijdig op de hoogte
was. Wij verontschuldigen ons hiervoor. Het is ook heel goed mogelijk
dat je je te jong voelt om gebruik te maken van ons aanbod of dat ons
aanbod te ver uit jouw interesseveld ligt. Wij hopen dat je ons dat niet
kwalijk neemt. Wij proberen immers binnen onze opdracht zoveel mogelijk voor “elk wat wils” te zorgen. Weet ook dat je met alle vragen rond
thuiszorg of ouderenthema’s in het algemeen eveneens in het dienstencentrum terecht kan, bij de thuiszorgcoördinator en de ouderenbeleidscoördinator. En zo kom je misschien toch nog vroeger dan je zelf dacht
bij ons over de vloer. Je bent hoe dan ook welkom!
Graag tot binnenkort.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Mijn geneesmiddelen - App
Tegenwoordig gaat alles hoe langer hoe meer digitaal. Je
kan met je gewone identiteitskaart jouw geneesmiddelen
gaan afhalen bij de apotheker. De dokter zet jouw voorschrift op jouw identiteitskaart en je hebt geen briefjes
meer nodig. De overheid heeft daar nu een ook appje voor gemaakt. Je
kan de app installeren op je smartphone om via een beveiligde toegang
(via itsme) je voorschriften te downloaden, bekijken en bewaren. Je vindt
er ook de bijsluiter van jouw voorgeschreven geneesmiddelen. Het volstaat om bij de apotheek het voorschrift in de app te tonen, zo kan de
apotheker de barcode scannen en eenvoudig en snel het geneesmiddel
afleveren. En je kan niet alleen de eigen voorschriften beheren, maar ook
deze van de personen voor wie je een zorgvolmacht hebt. Je kan de app
downloaden via de App Store (iOS) of Play Store (Android). Het is voor de
liefhebbers maar wees gerust: je kan ook nog met papieren voorschriften
terecht bij de apotheker. Meer weten? mijn geneesmiddelen.be

Wat brengt juni ?
Eerste Hulp Bij Ongevallen Thuis
Ze komen niet in het nieuws maar de meeste ongevallen gebeuren thuis! In de keuken, bij het klussen, in de
tuin… Het overkomt iedereen wel eens: vallen, je verbranden, gestoken of gebeten worden, uitschieten met
een mes… Wat doe je eraan? Tijdens deze workshop leer je ingrijpen om erger te voorkomen. Komen aan bod: verslikken, verstuiken, wondzorg, brandwonden, steek– en bijtwonden, verbanden aanleggen… Met het Rode Kruis
Kuurne
Wanneer?
Dinsdag 21 juni om 13.30 u
Pijs?
Gratis - vooraf inschrijven want de plaatsen zijn beperkt

Infonamiddag “Beter slapen”
Ben jij een moeilijke slaper? Lig je soms te draaien en te keren in je bed? Een goed bed is één ding maar een rustige
geest is al even belangrijk om goed te slapen. Deze infonamiddag is voor al wie ‘s avonds moeilijk in slaap geraakt en
voor wie ‘s morgens niet echt wakker is. Tips en trucs die
jouw nachtrust heel wat beter zullen maken.
Wanneer?
Donderdag 23 mei om 14.15 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven

Verwenkoffie met alles erop en eraan
Het is allicht ook een gevolg van de klimaatverandering maar teken gedijen steeds beter in onze natuur en onze tuinen. Wie graag in zijn tuin
werkt of al eens gaat wandelen in parken, bossen of tussen de velden
loopt meer risico op een tekenbeet dan vroeger. Teken brengen ziektes
over en je kan dus beter allert zijn. De Vlaamse overheid lanceert daarom
opnieuw haar campagne Wees niet gek, doe de tekencheck.
Je vindt heel wat informatie op www.tekenbeten.be maar je kan ook een
folder komen ophalen in het dienstencentrum.

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

Het is weer een tijdje geleden, dus zal het zeker smaken!
Wanneer?
Vrijdag 1 juli om 14.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Contactkoor dementie
Samen zingen haalt het beste in de mens naar boven.
Wanneer?
Maandag 27 juni om 14.00 u
Waar?
Feestzaal WZC H. Familie
Meer info?
tel. Sarah Claeys (056/73 70 10)
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Wat brengt juni ?
Oe Es’t met uw schuldgevoelens?
Ken je dat: je voelt je schuldig omdat je voor één keertje weg gaat terwijl jouw partner ziek thuis zit; je voelt
je schuldig omdat je vandaag geen zin hebt om op de
kleinkinderen te passen; je voelt je schuldig omdat je
vandaag eens liever voor de TV zit dan in de tuin te
werken of de was en de plas te doen… Je doet niets verkeerd en je bent niet
alleen! Kom horen hoe anderen omgaan met hun schuldgevoelens en kom
leren van elkaar. Workshop met mevr. Jamie Ponseele.
Wanneer?
Vrijdag 3 juni om 14.15 u
Prijs?
Gratis, maar vooraf inschrijven verplicht

Weetjes
Warme dagen - zorg dragen
Ook deze campagne van de Vlaamse overheid keert elk jaar terug. Men
voorspelt nu al een warme zomer en terwijl gepensioneerden als maar
langer actief blijven - gelukkig maar - zouden dermatologen het liefst
van al hebben dat iedereen uit de zon bleef… Misschien overbodig maar
wij serveren toch deze tips:

Workshop bloemschikken
Met dit bloemstukje halen we de zomer in huis! De prijzen
van de bloemen zijn echter niet zomers en dus moeten we
ook wat meer rekenen… Workshop met mevr. Romy Bert.
Wanneer?
Donderdag 9 juni om 13.30 u
Prijs?
20,00 EUR - vooraf te betalen

Workshop desserts maken
Zelf lekkere nagerechtjes maken? Stap voor stap, niet
moeilijk en je oogst er zeker complimentjes mee. Workshop met mevr. Christine Dursin.
Wanneer?
Donderdag 16 juni om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
10,00 EUR - vooraf komen betalen.

Italiaanse middag
Met een zuiders aperitiefje, een typisch Italiaans gerecht
en een al even typisch Italiaans dessert.
Wanneer?
Maandag 20 juni om 12.00 u stipt
Prijs?
10,00 EUR - vooraf kaarten kopen

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

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 = 21/06
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 juni 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

