Nieuwsbrief
september 2020
Beste mantelzorger
Beste professionele zorgmedewerker
Jammer genoeg is het coronavirus nog niet weg uit onze wereld.
We moeten er - voorlopig - verder mee omgaan en ons dagelijks leven aanpassen en veiliger maken.
Ondertussen kennen we allemaal de regels: afstand houden, mondmasker dragen en handen wassen.
We voelen allemaal in deze corona- en quarantainetijden de nood aan contact.
Familiebezoek kan niet meer doorgaan, kinderen zijn bang om hun ouders te besmetten,
veel activiteiten worden afgelast en de eenzaamheid neemt bij veel mensen toe.
Omdat mantelzorgers nood hebben aan ondersteuning zullen we de Praatcafés Dementie
voorzichtig weer opstarten met aangepaste richtlijnen: een maximum aantal deelnemers,
een inschrijvingssysteem, het respecteren van de afstand en het dragen van een mondmasker.
We hebben nog een paar fijne activiteiten in petto voor het najaar
die we hieronder graag aan jullie voorstellen.
Veel leesplezier!

Kortrijk

Ieper

Poperinge

Manifest Hand in hand
Een aanbeveling voor een
dementievriendelijke
samenleving

Alzheimer en dementie: een
wetenschappelijke benadering
door Professor Christine
Van Broeckhoven
in samenwerking met
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
maandag 21 september
om 19.30 uur

door Hein Vanhuyse,
referentiepersoon dementie
WZC Ter Lembeek Wielsbeke
dinsdag 22 september
om 14.00 uur
CC Het Perron,
M. Fochlaan in Ieper
(naast het station)
Reservatie via de Zorglijn
050 20 76 76 of zorglijn.
westvlaanderen@cm.be

Manifest Hand in hand
Een aanbeveling voor een
dementievriendelijke
samenleving
door Hein Vanhuyse,
referentiepersoon dementie
WZC Ter Lembeek Wielsbeke
donderdag 24 september
om 14.00 uur
LDC De Bres,
Veurnestraat 15
in Poperinge

CC De Vonke
Lagaeplein 24 in Heule
Reservatie via de Zorglijn
050 20 76 76 of zorglijn.
westvlaanderen@cm.be

Reservatie via de Zorglijn
050 20 76 76 of zorglijn.
westvlaanderen@cm.be
Van thuiszorg tot residentiële
zorg: opvang en begeleiding van
een persoon met dementie
door de werkgroep Praatcafé
dementie Ieper/Poperinge

Draagkracht en draaglast
van de mantelzorger
door Els Verhagen, referentiepersoon dementie dMW-CM
maandag 30 november
om 14.00 uur
CC De Vonke
Lagaeplein 24 in Heule

dinsdag 10 november
om 14.00 uur
CC Het Perron,
M. Fochlaan in Ieper
(naast het station)

Van thuiszorg tot residentiële
zorg: opvang en begeleiding van
een persoon met dementie
door de werkgroep Praatcafé
dementie Ieper/Poperinge
donderdag 26 november
om 14.00 uur
LDC De Bres,
Veurnestraat 15
in Poperinge

Waregem

Avelgem
Praatcafé dementie
(onder voorbehoud)
dinsdag 3 november
om 14.00 uur

Omgaan met dementie
3-delige curus
voor mantelzorgers
Inhoud
• medische info
• fasen van dementie en
hoe omgaan met moeilijk
te begrijpen gedrag
• sociale voorzieningen
in samenwerking met
het Welzijnshuis Waregem
donderdag 15,
22 en 29 oktober
van 13.45 tot 16.15 uur
LDC Het Gaverpeirdje
in Waregem

Noteer deze data
alvast in je agenda!

wist je dat ...?
?

... vzw Thuiszorgcentrum sinds 1 januari 2020 opgenomen werd binnen de dienst Maatschappelijk
Werk van CM. Daardoor zijn de contactgegevens van de Praatcafés Dementie veranderd.
Nu kan je via de Zorglijn reserveren en info verkrijgen over de Praatcafés Dementie.
Contactgegevens van de Zorglijn:
		
		
050 20 76 76
		

zorglijn.westvlaanderen@cm.be

?

... de reeks psycho-educatie Dementie en (n)U opgestart zal worden in het voorjaar van 2021.
Deze uitgebreide cursus van 10 bijeenkomsten brengt mantelzorgers van thuiswonende personen
met (jong)dementie bij elkaar. Mantelzorgers kunnen nog steeds inschrijven via de Zorglijn.
Donderdagnamiddag 17 september om 14.00 uur komen we reeds op een informele manier samen
tijdens een kennismakingsbijeenkomst in het WZC St Vincentius te Kortrijk. Van harte welkom!

?

... het Ventiel, de buddywerking voor mensen met jongdementie en hun familie, uitpakt met de Sepappe-wandeling,
een interactieve wandeling door Kortrijk rond jongdementie.
Je start aan Kortrijk Weide en zoekt via foto’s in de app of
navigatie in de brochure je weg doorheen het historische
maar ook vernieuwde centrum van Kortrijk.
Onderweg maak je via leuke filmpjes en vragen op een
speelse wijze kennis met een aantal aspecten van (jong)
dementie. Verder kunnen de kids op zoek gaan naar Ventielbeertjes en zo punten sprokkelen. De wandeling is 5 km lang
en is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
De wandeling is beschikbaar van 1 juli tot eind september.
De wandeling is te volgen via een brochure of de app Actionbound.
De brochure kan je ophalen bij de toeristische dienst of de bib.
De app Actionbound kan je gratis installeren via de Play Store of App Store.

