Lokaal Dienstencentrum Kortemark

Infobrochure 2018
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Wie zijn we?
Op 1 maart opende vzw Blijvelde de deuren van het lokaal dienstencentrum in
Kortemark. Hiermee wordt een nieuwe ontmoetingsplaats gecreëerd voor alle
inwoners van Groot-Kortemark. Wij bevinden ons tijdelijk in het gebouw
Seniorie ’t Kouterhuys, vlakbij het woon-en zorgcentrum vzw Blijvelde. In het
voorjaar 2019 zal het lokaal dienstencentrum verhuizen naar het nieuw
gebouw ‘Burger en Welzijn’ op de zorgsite.
Iedere bezoeker is welkom in het lokaal dienstencentrum ongeacht leeftijd of
interesses. In het bijzonder richten wij ons naar senioren, maatschappelijk
kwetsbare groepen en mensen in sociaal isolement. We willen een
ontmoetingsplaats zijn waar sociale netwerken worden uitgebouwd en
doelgroepen worden geactiveerd.
Wij willen uitgaan van een individuele kijk op de persoonlijke levenssfeer en
context van de gebruiker. Met een verscheidenheid aan activiteiten van
informatieve, recreatieve of vormende aard en dienstverlening willen wij aan
de behoeften van de bezoeker voldoen. Een divers aanbod dat iedere
doelgroep aanspreekt met als aandachtspunt de betaalbaarheid van het
aanbod. De uitbouw van het lokaal dienstencentrum zal in overleg én
samenwerking met verschillende bestaande verenigingen gebeuren.

Dienstverlening
Medische pedicure en haarverzorging
In het lokaal dienstencentrum kan je terecht voor medische pedicure en
haarverzorging. Neem contact op met ons en wij regelen een afspraak.

Was- en droogmachine
Je kan gebruik maken van onze was- en droogmachine. De prijs bedraagt 2 euro
per wasbeurt. Wasproducten zijn niet inbegrepen.

Bad– en douche gelegenheid
Heb je het moeilijk om thuis een bad of douche te
nemen? In het lokaal dienstencentrum kan je
terecht voor het nemen van een douche aan een
democratische prijs. Wens je hulp van een verpleegkundige,
dan staat er gekwalificeerd personeel klaar. Je brengt best je
eigen toiletgerief en handdoek mee.
Gelieve tijdig je aanvraag te doen.

Boodschappen en vervoer
Je hebt hulp nodig om je huishoudelijke of administratieve boodschappen te doen?
Je wilt graag deelnemen aan onze activiteiten, maar je hebt geen vervoer?
Neem dan contact op met ons en wij regelen vervoer.

Dienstverlening
Woon-en zorgcentrum vzw Blijvelde
Het lokaal dienstencentrum Kortemark maakt deel uit van het woon-en
zorgcentrum Blijvelde. Mensen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen
ook terecht in ons dagcentrum De Creke, het centrum voor kortverblijf, een
serviceflat of als de thuissituatie niet langer haalbaar is in het woonzorgcentrum.

Voedingsadvies
Heb je vragen over gezonde voeding, heb je nood aan gezonde kooktips? Ben je
diabeet en weet je niet goed wat je wel of niet mag eten?
Kom dan zeker eens langs voor voedingsadvies van onze diëtist. De zitdagen kan
je terugvinden achteraan deze brochure.

Aangepaste gezelschapsspelen
In het lokaal dienstencentrum hebben wij aangepaste spelen ter beschikking voor
mensen met een visuele en fysieke beperking.

Kom ons ontmoeten !
Cafetaria
Je bent altijd welkom in onze cafetaria ! Je kan er de dagelijkse krant inkijken,
gezelschapsspellen spelen of je komt gewoon langs voor een praatje.
Wij bieden je enkele frisdranken aan, pintjes of een warme tas koffie/thee. Tijdens
de middag kan je meegenieten van een lekkere warme maaltijd. In de zomer kan
je genieten van het mooie weer op ons terras.
Openingsuren: Maandagnamiddag tot en met vrijdagnamiddag van 13u tot 16u.

Warme maaltijden
In ons lokaal dienstencentrum kan je van maandag tot en met vrijdag terecht voor
een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert en drank) voor een
democratische prijs van 6 euro.
Tijdens de week volstaat het om één dag voor je wenst te komen, het lokaal
dienstencentrum te contacteren vóór 16u. Maaltijden bestellen voor de maandag,
gebeuren op vrijdag.

Kom ons ontmoeten !
Centrumraad
De centrumraad heeft als opdracht advies uit te brengen over de algemene werking
van het lokaal dienstencentrum (dienstverlening, activiteitenprogramma,…). Via de
centrumraad wil het lokaal dienstencentrum het activiteitenaanbod en de
dienstverlening beter afstemmen op de noden en wensen van de gebruikers.
Bijkomend is het de bedoeling overleg te creëren met de (senioren) verenigingen
en de samenwerking van de verenigingen te optimaliseren.
De centrumraad komt 4 maal per jaar bijeen. Heb je interesse om deel te nemen?
Neem dan contact op met het lokaal dienstencentrum.

Vrijwilligers
Wil je je graag als vrijwilliger inzetten tijdens onze cafetariawerking en/of
activiteiten?
Kom gerust eens langs voor meer informatie!

Inschrijven
We vragen steeds je vooraf in te schrijven en te betalen voor de geplande
activiteiten. Wil je de dag zelf nog beslissen of je al dan niet deelneemt aan de
activiteit, gelieve dan eerst eens te bellen om na te vragen of er nog plaats vrij is
en/of de activiteit doorgaat.
Indien je bent ingeschreven voor een activiteit en deze gaat niet door, dan word je
verwittigd en krijg je het inschrijvingsgeld terug.

De programmatie
De programmatie van het lokaal dienstencentrum kan je ook terugvinden op de
website www.blijvelde.be

Activiteiten
Uw belastingaangifte invullen?
FOD Financiën helpt u graag bij het invullen van de belastingaangifte.
Vergeet niet:
- Uw identiteitskaart
- Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar
identiteitskaart mee en een volmacht ( te verkrijgen in Lokaal
Dienstencentrum)
Wanneer: Donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei op afspraak!
Waar: Gemeentehuis Kortemark –
Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Prijs: Gratis
U kunt uw afspraak maken via het Lokaal Dienstencentrum en Sociaal Huis

Alles over de elektrische fiets
Ben je vaak op weg met de fiets? Ben je al in overweging geweest om een
elektrische fiets aan te schaffen?
Een specialist vertelt je meer over de werking van verscheidene modellen
elektrische fietsen. Er is ook mogelijkheid om de fietsen uit te testen!
Wanneer: Op maandagnamiddag 4 juni om 14 uur
Wie: Erik Claerehout – Fietsenmaker Kortemark
Prijs: 1 euro (koffie inbegrepen)

Alle activiteiten gaan telkens door in Seniorie ’t Kouterhuys, tenzij anders vermeld.

Activiteiten
Kaartnamiddag (met klassement)
Kaartnamiddag onder leiding van dhr. Roger Lepoutre.
Telkens vanaf 13uur.
Data: 11/06/2018, 22/06/2018

Kaart- en spelnamiddag (zonder klassement)
Je kunt in het lokaal dienstencentrum terecht voor een potje rummikub,
scrabble, kaarten,… Wij hebben enkele aangepaste spelen aanwezig voor
mensen met een visuele en fysieke beperking.
De spelnamiddag begint telkens om 13u30.
Wanneer: 18/06/2018, 2/07/2018, 16/07/2018,
30/07/2018, 13/08/2018, 27/08/2018 (Seniorie ’t
Kouterhuys)

Alle activiteiten gaan telkens door in Seniorie ’t Kouterhuys, tenzij anders vermeld.

Activiteiten
Breiclub

In de breiclub worden er truitjes, mutsen, … gemaakt voor de vluchtelingen.
Heb je zin om mee te helpen breien, kom dan zeker en vast eens naar de
breiclub!
Indien je restjes wol over hebt thuis, mag je deze gerust meebrengen naar
onze breiclub!

Wanneer: Op maandagnamiddag 4/06/2018 om 14 uur
Waar: In de cafetaria van woon-en zorgcentrum Blijvelde
Wie: In samenwerking met woon-en zorgcentrum Blijvelde
Prijs: Gratis

Activiteiten
Live uitzendingen Tour de France 2018
Ben je een groot wielerfan? Kom dan samen met andere wielerfanaten de 105e
editie van Tour de France volgen op televisie.
Data uitzending: 9/07/2018-13/07/2018,17/07/2018-20/07/2018, 24/07/201827/07/2018 telkens vanaf 13 uur.

Cafetaria geopend!

Activiteiten
Kermisfeesten 2018
De jaarlijkse kermisfeesten komen weer dichterbij ! In organisatie van de
gemeente Kortemark en de Ouderenadviesraad wordt volgend programma
voorgesteld:
Clown Rocky’s Seniorenrevue
Showballet Showcase
&
Davy Gilles
Wanneer:
Op dinsdag 28 augustus om 14 uur voor inwoners van Kortemark, inwoners
van Blijvelde
Op woensdag 29 augustus om 14 uur voor inwoners van Handzame, Edewalle,
Zarren,, Werken, inwoners Blijvelde/Sint-Jan-De-Deo
Waar: OC De Kouter Kortemark
Inkomprijs: 2 euro
Kaarten te verkrijgen in het Sociaal Huis Kortemark, Lokaal Dienstencentrum
Kortemark en bij de verantwoordelijken van de seniorenverenigingen.

Dienstverlening
Voedingsadvies

Heb je vragen over gezonde voeding, heb je nood aan gezonde kooktips? Ben
je diabeet en weet je niet goed wat je wel of niet mag eten? Kom dan zeker
eens langs voor voedingsadvies.
Wanneer: Op woensdagvoormiddag van 10 uur tot 12 uur op 18/04/2018,
16/05/2018, 13/06/2018, 8/08/2018
Donderdagvoormiddag 12/07/2018
Prijs: 1 euro

Infoloket dementie

Het infoloket dementie is bedoeld om mantelzorgers en familieleden van
mensen met dementie te ondersteunen om het dagelijkse leven met een
persoon met dementie haalbaar te maken en te houden.
Wanneer: Op afspraak
Prijs: Gratis

Het Seniorenloket
Het seniorenloket is een laagdrempelig informatiepunt voor alle inwoners van
Groot-Kortemark. Heb je allerhande vragen en weet je niet waar terecht? Wij
helpen je graag verder in het seniorenloket of verwijzen je door naar de
bevoegde dienst(en). Je kan bij ons terecht voor allerhande vragen over
uiteenlopende onderwerpen:
- Informatie over alle vormen van dienstverlening
- Praktische/administratieve/sociale vragen
- Informatie zoals tegemoetkomingen hulp aan bejaarden,
zorgverzekering etc.
Je kan ons iedere namiddag bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 13
uur tot 16 uur in Seniorie ’t Kouterhuys. Je hoeft geen afspraak te maken.

Cafetariawerking
Pannenkoekennamiddag
Tijdens de maanden juli en augustus kan je op woensdagnamiddag een
heerlijke, zelfgemaakte pannenkoek komen eten in het lokaal dienstencentrum
van 14 uur tot en met 16 uur.

IJssalon
Tijdens de maanden juli en augustus kan je iedere namiddag terecht in ons
lokaal dienstencentrum voor een lekker, fris ijsje
van 14 uur tot en met 16 uur.

Zomers terras
Tijdens de maanden juli en augustus kan je komen genieten van het mooie
weer op ons zomers terras. Wij bieden je verscheidene verfrissende dranken
aan! Onze cafetaria is telkens geopend van 13 uur tot
16 uur.
Gesloten op feestdagen

Vanaf september nieuw
activiteitenaanbod !
Basiscursus Frans

Vrijdagnamiddagfilms in organisatie van de Cultuurdienst
en Ouderenadviesraad Kortemark

Mama en baby yoga
Bloemschikken

Repaircafé
et Tuinhier Kortemark
…

Binnenkort meer info !

Prijzenlijst dienstverlening
Medische pedicure

19 euro

Haarverzorging

2 euro tot 85 euro (contacteer ons
voor meer info)

Was- en droogmachine

2 euro per wasbeurt

Bad- en douchegelegenheid

3 euro zonder hulp / 12 euro met
hulp (producten niet inbegrepen)

Vervoersdienst

0.30 euro/km - lidgeld: 10 of 15
euro/jaar

Rolwagenvervoer

0.40 euro/km - lidgeld: 10 euro/jaar

Boodschappendienst

0.30 euro/km en 5 euro per
begonnen uur voor de begeleiding

Warme maaltijden (soep,

6 euro

hoofdgerecht, dessert, drank)
Voedingsadvies

1 euro

Seniorenloket

Gratis

Infoloket dementie

Gratis

Het Lokaal Dienstencentrum zoekt
vrijwilligers !
Wij doen een warme oproep naar gemotiveerde
vrijwilligers !
Vrijwilligerswerk is de rode draad in de werking van de lokale dienstencentra.
Vrijwilligers dragen bij tot de uitbouw van een kleurrijk en gevarieerd aanbod
van activiteiten en dienstverlening.
Je wil graag:
- Zinvol bezig zijn?
- Meer sociaal contact?
- Iets doen wat je graag doet?
Wij zoeken vrijwilligers voor:
- Hulp achter de bar
- Bakken van pannenkoeken
- Begeleiden van activiteiten
- Klusjes/decoratie en opsmuk
Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Kom je langs?
Het lokaal dienstencentrum is elke werkdag
open en is gesloten in het weekend en op
feestdagen.

Ma - Di - Woe - Do– Vr
13u00 —16u00
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