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Daar zijn de korte 
dagen weer!

Op het eind van ok
tober schakelen w

e weer 

over van zomertijd op wintertijd en zal he
t 

weer laat klaar worden en vroeg d
onker zijn. 

De herfst heeft ec
hter ook zijn mooie kan-

ten. Tijd om de gezelligheid e
n warmte weer 

op te zoeken in o
ns cafetaria na e

en fikse 

herfstwandeling. Of om gezellig samen te 

breien of te kaar
ten in De Leest?

Oktober is ook de 
maand van de seni

oren-    

academie! Wederom met een uitgebreid
 en 

 gevarieerd progr
amma-aanbod. Meer hier-

over kan je verde
r in ons tijdschrif

t vinden.

Verder zijn de les
sen van CVO weer  van 

   start gegaan e
n kan je steeds m

et je 

     vragen over 
computer of smartphone 

terecht bij onze m
annen van de com

puter- 

assistentie.

Zoals je kan lezen
, hoeven korte  

dagen jou niet bin
nen te houden!

Annelies, Rika, Griet, Manu, Katrien, 

Nancy, Gwendoline en Danayt
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Kalender 
Oktober
2021

Ma 04/10 - 14u30:         Reisverhaal Spitsbergen Seniorenacademie p.

Wo 06/10 - 18u30:        Workshop geluksdriehoek BIB - LDC - GG  p.

Do 07/10 - 14u:         Kaarting De Leest Om ter meest LDC   p.

Za  09/10 en Zo 11/10:        Babbelbus   GG - LDC - Soc Huis p.

Ma 11/10 - 14u30:         Geef darmkanker geen kans Seniorenacademie p.

Wo 13/10           Centrumraad   LDC   p.

Ma 18/10 - 14u30:         Gezond eten: wat is dat? Seniorenacademie p.

Di  19/10 -14u:           Breien en haken  LDC   p.

Do 21/10 - 14u:          Patchwork   Dorpshuis Emelgem p.

Ma 25/10 - 14u30:         Intimiteit op latere leeftijd Seniorenacademie p.

Ma 01/11:           LDC GESLOTEN: Allerheiligen
Di 02/11 - 10u:          Zitturnen met Annelies  LDC   p.

Di 02/11 - 14u:          Halloween muziekbingo LDC   p.

Vr  05/11:           Ontbijt in De Leest  LDC   p.

Wekelijks:
Op maandag:                Pedicure    LDC   p.

Op dinsdag (voormiddag):        Kapster    LDC   p.

Op donderdag 13u30:          Kleurwiezen   LDC   p.

Op donderdag 13u30:          Breicafé    LDC   p.

2



3

MAANDMENU

DIENSTENCENTRUM DE LEEST

SAMEN ETEN

oktoBER

Ma 11/10   Wortelsoep 
      Kippenbil met currysaus 
      Ananas             
      Rijst met groenten
       Fruit

Di 12/10    Bloemkoolsoep
      Duivelsgebraad          
           Savooikoolpuree
      Koek
  
Wo 13/10   Preisoep 
      Cordon bleu - Erwtjes
      Gekookte aardappelen
      Appel in de oven
  
Do 14/10   Tomaten-groentesoep
      Kalfsgoulash - Rösti’s
      Wortelen met kappertjes 
      en fijne kruiden
      Yoghurt
   
Vr 15/10    Kippesoep 
      Kabeljauwfilet met karne-
      melksausje met mosterd
       Gestoofde prei - Puree 
      Chocoladepudding

Week van 4/10 tot 8/10 Week van 11/10 tot 15/10

Ma 4/10   Aspergesoep
       Varkensgebraad - Puree 
      Spruitjes met spek
      Fruit

Di  5/10     Tomatensoep met balletjes
      Coq au vin 
      Selderpuree 
      Yoghurt
 
Wo 6/10     Seldersoep
      Gebakken visfilet 
      met béarnaisesaus            
      Witloofslaatje
      Frietjes
      Bosbessenroom
 
Do 7/10     Groentesoep 
      Italiaanse kippenschnitsel
      Romanobonen - Puree
      Koek  

Vr 8/10     Broccolisoep
      Worst 
      Rode kool
      Gekookte aardappelen
      Mokkapudding



Ma 18/10   Tomatensoep
       Kippenschnitsel - Puree 
       Provençaalse snijbonen
       Koek

Di 19/10     Courgettesoep
       Ardeens gebraad met 
      mosterdsaus 
       Hutsepot      
       Yoghurt
  
Wo 20/10   Groentesoep
      Gegratineerde visschotel 
      met courgettes
       Puree met pesto
      Bananenroom

Do 21/10    Cressonsoep 
       Stoofvlees - Frietjes
       Appelmoes
       Fruit  

Vr 22/10    Seldersoep
       Bouillie met mosterdsaus 
       en kappertjes
       Wortelen - Puree met peterselie
        Vanillepudding met speculoos

Ma 25/10   Tomaat-pompoensoep
       Casselribsneetje  
      Spruitjes
      Puree
      Fruit

Di 26/10    Preisoep
      Rundsstoofvlees met rode wijn 
      Bloemkool in bechamelsaus
      Gekookte aardappelen
      Yoghurt
  
Wo 27/10   Witloofsoep
      Visfilet dugléré
       Broccoli - Puree
      Aardbeienroom

Do 28/10   Bloemkoolsoep 
      Kalkoenrollade archiduc  
            Peer met bosbessen - Kroketten
      Koek

Vr 29/10    Wortel-courgettesoep
      Witloof met ham en kaassaus   
       Puree
      Vanillepudding

Week van 18/10 tot 22/10 Week van 25/10 tot 29/10
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Vakantiekriebels
kalender

Herfstvakantie  -  2 november '21 

Kerstvakantie  -  4 januari '22 

Krokusvakantie  -  3 maart '22 

Halloween muziekbingo

Verjaardagskalender maken

Ridder muis film & pannenkoekenfestijn
Paasvakantie  -  7 april '22 

Knutselen met natuurelementen
Week v/d groeilamp -  18 mei '22

Grootouder - kleinkind yoga
Zomervakantie - 7 juli '22

Petanque

Grootouder - kleinkind namiddagen
Aanvang telkens om 14u
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Niet klagen of zagen! 
Wat voor een zomer is dat nu toch geweest? of te koud voor de 
tijd van het jaar, of plots te warm…. Dan weer te veel regen... En 
de mensen maar klagen of zagen… iedereen spreekt blijkbaar 
graag over het weer.

Het is een onschuldig onderwerp, want niemand kan er iets aan 
doen. Je kan het dus niemand verwijten, of kwalijk nemen. Maar 
waarom klagen over dingen waar we toch niets aan kunnen 
veranderen? 

Vroeger hing er soms zo’n spreuk in de cafés of ergens in een 
woonkamer: “niet klagen of zagen, maar bidden om kracht.”  
Herken je dit ook nog vroeg ik aan Maddy.  Dat is eigenlijk een 
wijze spreuk, zei ze: je moet sterk genoeg zijn om je niet te laten 
overdonderen of ontmoedigen door zaken waar je niks kan aan 
doen. 

Als je plannen in ’t water vallen omdat het regent, maak dan 
andere plannen. Doe dan iets dat je binnen kan doen, iets waar 
je plezier of gezelligheid aan hebt. Dat is in elk geval beter dan 
de hele tijd te zitten zagen omdat het WEERAL regent…                                                                                                   

Maddy is al altijd een optimist geweest. Zo een die zegt: mijn 
glas is halfvol. Terwijl veel mensen denken: mijn glas is halfleeg. 
Maddy bekijkt het positief, ze kijkt naar wat ze wel nog heeft. Ik 
heb al veel geleerd van haar. Ik heb geleerd om blij te zijn met 
wat ik wel nog kan. Ik kan niet ver meer stappen, zonder rol-
stoel. Maar ik kan wel brieven schrijven. En dat doe ik graag.
 

Slina
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We willen een beroep doen op uw ideeën om onze werking 
verder uit te bouwen en om nieuwe initiatieven te nemen.

 
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, is inspraak van 
onze gebruikers en bezoekers belangrijk. Via de centrumraad kan er op eigen 
initiatief of op verzoek van de centrumleidster advies uitgebracht worden 
over de algemene werking van het dienstencentrum. Wat inhoudt dat de le-
den zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening die verstrekt worden, 
over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. 

De centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar. Voor meer informatie of 
bij interesse, neem contact op met Annelies via 051 337 622 of kom gerust 
langs in het dienstencentrum.

CENTRUMRAAD
open vergadering - iedereen welkom

13 oktober 2021 - 9u30

Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

13 oktober 2021 - 9u30

CENTRUMRAAD
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PC-ASSISTENTIE!
Wanneer is er computerassistentie?
• 12, 14 en 19 oktober van 14u tot 17u
• Afspraak maken op nummer 051 337 621   
          of dienstencentrum@zorgizegem.be

Met welke problemen kunnen we komen?
• Alles wat te maken heeft met apps,  
 programma’s of vragen over de smartpho 
 ne, tablet en/of laptop. Voor herstellingen 
 ben je hier niet aan het juiste adres.

Moeten we een afspraak maken?
• Nee, je hoeft geen afspraak meer te  
         maken. Je naam wordt wel genoteerd.

 
 Waar gaat dit door ?

• Dit gaat door in de foyer van het dienstencentrum zelf. 
 Hoeveel moet ik betalen?

• Deze dienst is volledig gratis.

DIGI MEE(r)

Wil je mee zijn met je tijd dan moet je  
mee zijn met de digitale revolutie! 

Dienstencentrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62 Izegem 
Meer info: Manu.Behaeghe@zorgizegem.be of 051 337 610

Dinsdag 12/10 
om 14u

WELKE 
SMARTPHONE 

KOPEN?

Elke eerste doderdag van de maand

7 okt. - 4
 nov. - 2 dec.

Gratis initiatie kleurenwiezen

Info: 051/337 610 (balie De Leest)

of 0473/700 388 (Rik Vandoorne)



34

10-daagse van de geestelijke gezondheid

De stad en het dienstencentrum De Leest willen dit jaar graag inzetten op het thema geestelijke  
gezondheidszorg met een lokale buurtactie. Zo proberen we het mentaal welbevinden te versterken  

bij de bevolking en te streven naar gezonde inwoners in een gezonde stad.

Tijdens het weekend van 9 en 10 oktober gaan we op toer met de Babbel-Bus. Dit om de sociale cohesie in de buurten te 
versterken onder het motto: (K)Leefkracht. Je kan bij de Babbel-Bus terecht voor een gratis tas soep, een gezellige babbel en 

een luisterend oor. Of vraag eens een plaatje aan voor een buur, vriend, familielid, … De lokale buurtcomités zorgen vrijblijvend 
voor een aanvullende actie en kinderen kunnen zich uitleven op pedalofietsjes.

Ter plaatse kan je ook de Leefstijlscan laten uitvoeren. Er worden vragen gesteld rond actief leven, gezond eten en ontspanning. 
Aan de hand van de resultaten ontvang je handige tips waar je (vrijblijvend) mee aan de slag kan. 

ONTDEK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN DE 10-DAAGSE:

Surplus2 en stadsbibliotheek slaan de handen ineen

Rond geestelijke gezondheidszorg heerst nog steeds taboe. Nochtans is de nood hoog. Psychiaters en psychologen schrik-
ken ons nog vaak af. Dat er daarnaast een groot aanbod bestaat, is soms weinig bekend. De bibliotheek wil door een syste-

matische samenwerking met Surplus2 helpen om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en mensen met een kwetsbaarheid 
of hun naasten een richting naar hulp te geven. Dat doen ze door op 29 september, samen met Huis van het Kind, naar bui-
ten te komen met een lezing van kinderpsychiater Peter Adriaenssens. De lezing start om 20 uur en gaat door in De Leest.

Verder komen er therapiegroepen en herstelacademies over specifieke thema’s. 
Het volledige programma vind je op www.surpluskwadraat.be. 

DINSDAG 5 OKTOBER
Film: Infinitely Polar Bear

DONDERDAG 7 OKTOBER
Lezing: veerkracht bij jongeren 

(door Michael Portzky)

WOENSDAG 6 OKTOBER
Workshop voor volwassenen:  

Versterk je Veerkracht

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 OKTOBER
Bezoek van de Babbel-Bus (K)Leefkracht

Deze film toont het hartverwarmende verhaal van Cameron, 
een vader met een bipolaire stoornis, die besluit de zorg van zijn 

twee dochters op zich te nemen.

Locatie: De Leest

Voor- en namiddagsessies in de scholengemeenschap Prizma. 
Avondsessie voor Izegemnaren.

Workshop gegeven door Regine Claeys, met 3 interactieve 
bouwblokken in de bib: jezelf kunnen zijn (zelfvertrouwen), 

goed omringd zijn (reflectie verbondenheid),  
je goed voelen in je vel (emoties).

Locatie: Bibliotheek

Zaterdag van 10 tot 12.30 uur op de zaterdagmarkt (kant 
Strobbe) en van 14.30 tot 17 uur op het Kachtemsplein.

Zondag van 10 tot 12.30 uur op het Ter Beursplein (aan de kerk) 
en van 14.30 tot 17 uur op het binnenplein van het Dorpshuis in 

Emelgem (Prinsessestraat).
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Dag buurtbewoner

Heb je al van de “Babbel-Bus” gehoord?  
Nee!? Kom dan zeker eens langs en leer je buur(t)vrouw/man beter kennen.
Breng een lege soeptas mee en wij vullen die graag voor jou!

De stad Izegem, de lokale vereniging & buurtcomités verwelkomen jou graag. Je vindt ons:
- Zaterdag 9 oktober van 9u. tot 12u30. op de zaterdagsmarkt aan de zijde van Strobbe Baertshof
- Zaterdag 9 oktober van 14u30. tot 17u. in Kachtem op het Kachtemsplein

ism. met Samana - Marleen Verstraete 051 30 50 47 - marleen.verstraete3@telenet.be 
- Zondag 10 oktober van 10u. tot 12u30. op de Bosmolens aan het buurthuis Molenwiek, Karel de Goedelaan

ism. buurtcomité Bosmolens - Karlos Vansteenkiste 0497 44 34 17 - karlosvsk@gmail.com 
- Zondag 10 oktober van 14u30. tot 17u. in Emelgem op het binnenplein aan het dorpshuis, Prinsessestraat

ism. buurtcomité Dorp met Pit - Jan Maertens 0473 23 33 67- jan.maertens@hotmail.com 

Als extraatje; jouw “spreuk” in het straatbeeld tussen 1 en 8 oktober!
Wie dat wenst kan ook zijn buurt vooraf opfl euren met een leuke spreuk op zijn raam.
Iemand van het buurtcomité komt dan langs om deze gratis op jouw buitenraam tekenen!
(Na afl oop kan je deze gemakkelijk afwassen.)
Neem contact met jouw buurtverantwoordelijke om jouw raamafspraak vast te leggen. 

We kijken er naar uit om jou te begroeten aan de Babbel-Bus! 

www.samenveerkrachtig.be
www.izegem.be/gezondegemeente

K-LEEFKRACHT
KOM LANGS BIJ ONZE BABBEL-BUS VOOR  

EEN GOEDE BABBEL EN EEN GRATIS TAS SOEP!
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Verwen jezelf eens met een knipbeurt!

Op dinsdag
Bel snel voor een afspraak:

051 337 610
of aan de balie van De Leest

          Prijzen:  

 Heren 
• 15 EURO

   Dames 
• Knippen: 15 EURO

• Brushing of watergolf: 17 EURO

• Crèmebad: 2 EURO

KAPSALON
EVELINE 

PEDICURE
REGINE

Verwen jezelf eens met een pedicure!

Op maandag
Bel snel voor een afspraak:

051 337 610
of aan de balie van De Leest

          Prijzen: 

   Nagelverzorging :    
• 9 EURO (30 min)

   Pedicure :    
• 17 EURO (45 min)

11



ONTBIJT
in de 

vrijdag 5 NOVEMBER - 8u15 
Prijs: €8 (of met jetons)

Inschrijven vanaf 4 oktober aan de balie van De Leest
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WERKGROEP SENIORENACADEMIE
p.a. Sint-Jorisstraat 62, B-8870 Izegem
Tel. 051 33 76 10
E-mail: dienstencentrum@zorgizegem.be

Het voorbĳe academiejaar is abrupt geëindigd door een virus dat een grote
impact had op ons leven en de maatschappĳ. Dat virus had effect op alles en
iedereen, overal. We konden het niet omzeilen, we moesten het verslaan, door
ons met zĳn allen aan de regels te houden en ons te laten vaccineren.
De seniorenacademie heeft voor u een prachtig programma klaargestoomd
dat we graag aan jullie voorstellen: gevarieerd en vernieuwend! Iedereen kan
er zĳn gading vinden. We proberen in te spelen op jullie interesses, op de
brede actualiteit. We leven immers in een wereld die razendsnel verandert.
Daarom nodigen we sprekers uit die ons door het doolhof van feiten kunnen
loodsen.
We hopen je te verwelkomen op één van deze activiteiten. Breng gerust ook
vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom!.
Langskomen is bĳleren, en dat moeten we blĳven doen. Het is beslist leuker
als je dit samen met anderen kan doen. Ontdek de seniorenacademie, ontspan
en ontmoet gelĳkgestemden…prachtig toch!
In het foyer van De Leest wordt er voorafgaand, om 14 uur, een kopje koffie
aangeboden door de Seniorenraad. De voordrachten vinden zoals
gewoonlĳk plaats in de schouwburgzaal van De Leest om 14.30 uur.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich voor en achter de schermen
inzet om deze namiddagen tot een succes te maken! Bedankt in het
bĳzonder Annelies en de medewerkers van het Dienstencentrum.
Ik hoop van harte om u op één van deze voordrachten te kunnen ontmoeten!

Warme groeten,
Viviane Parmentier,
voorzitter Seniorenraad.
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Maandag 4 oktober 2021 - 14u30 - Schouwburgzaal

Patrick Goddyn
Er zijn weinig plaatsen op aarde waar globetrotter
Patrick Goddyn nog niet is geweest. Zijn verhalen,
prachtig geïllustreerd met sublieme foto’s en
films, zullen de meest veeleisende toeschouwer
boeien.
Patrick is ook de man achter reportages voor TV
West regio Izegem.
Op Izegem Koers weet hij ook altijd net dat ene
beeld te schieten dat tot de verbeelding spreekt.

Film / Reisverhaal Spitsbergen

Patrick Goddyn brengt een prachtige reisfilm:
The North Atlantic Odyssey.
Deze expeditiereis voert ons naar het hoge noorden om daarna te eindigen
op Spitsbergen.
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Maandag 11 oktober 2021 - 14u30 - Schouwburgzaal

6
Darmkanker in mensentaal

Waarom darmkanker vroegtijdig opsporen?
Wanneer darmkanker vroegtijdig opsporen?
Bij wie darmkanker vroegtijdig opsporen?
Hoe darmkanker vroegtijdig opsporen?

Op deze en vele andere vragen geeft Dr. Luc Colemont een duidelijk en
helder antwoord in “mensentaal”.

Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één
doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde
levensjaren!

Dr. Luc Colemont
Jarenlang was hij gastro-enteroloog in Antwerpen.
Vandaag doet hij met zijn vzw Stop Darmkanker
onvermoeibaar aan preventie. Want het goede
nieuws is dat darmkanker makkelijk te vermijden
valt met een test. En dus trekt Colemont de boer
op. Er is de Shitty Friend-campagne, er is een strip
en er is zelfs een boksgala. Ook de Vlaamse
Overheid doet volop mee.

IN
SAMENWERKING

MET
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Gezond eten: wat is dat nu precies?

In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur
het bos door de bomen niet meer ziet.

Wat is gezonde voeding en wat beperk je beter om een goede
voedingstoestand te creëren?

Goed eten is noodzakelijk op alle leeftijden, maar als 60-plusser is het dat
nog een tikkeltje meer.

Er wordt ook kort ingegaan op de verschillende diëten: keto, veganisme,
vegetarisme…

Lies Derudder
Bachelor in voedings- en dieetkunde en
postgraduaat diabeteseducator.

Lies is voedingsdeskundige in de Sint-Jozefs‐
kliniek te Izegem en heeft haar eigen praktijk.

Maandag 18 oktober 2021 - 14u30 - Schouwburgzaal

IN
SAMENWERKING

MET
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Intimiteit op latere leeftijd

De liefde laat ons niet los, ook niet als we ouder worden.

Wat is liefde?

Wat is seksualiteit op oudere leeftijd?

Hoe moet je omgaan met kwaaltjes?

Intimiteit mag geen taboe meer zijn.

Romy Werbrouck
Romy studeerde in 2009 af als Master in de
Seksuologie. Daarvoor behaalde zij reeds haar
diploma van A2 opvoedster en Bachelor
Toegepaste Psychologie.
Zij schoolde zich bij tot Partnerrelatietherapeute.
Romy heeft haar eigen therapeutische praktijk.

Maandag 25 oktober 2021 - 14u30 - Schouwburgzaal

IN
SAMENWERKING

MET
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Intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd

Lies Van Assche, klinisch ouderenpsychologe bij UZ Leuven, licht intimiteit en seksualiteit op 
latere leeftijd toe: “Seksualiteit is én blijft een heel normale behoefte, ook op latere leeftijd”.

“Vergeleken met vroeger is er nu een grotere groep vitale senioren. Door de economische 
ontwikkeling is er ook meer vrije tijd. Daarnaast is de invloed van het katholieke geloof min-
der groot en bestaat de pil. Al die veranderingen hebben ertoe geleid dat seksualiteit van iets 
louter instrumenteels, of uitsluitend gericht op voortplanting, is geëvolueerd naar iets wat 
een doel op zich kan zijn. Zo is ook het besef gekomen dat je er op latere leeftijd nog mee 
bezig kan zijn.

Wat we zien, is dat het belang van seks in strikte zin (de ‘coïtus’) bij oudere personen gemid-
deld genomen daalt, maar voor driekwart van de vrouwen en ongeveer 80% van de mannen 
blijft de lichamelijke intimiteit een belangrijk onderdeel van een partnerrelatie.

Het meten van de frequentie van seksueel contact is dus geen goede indicator voor tevre-
denheid. Het gaat om de kwaliteit van het contact, en de mogelijkheid om seksueel ‘creatief’ 
te zijn wanneer er lichamelijke veranderingen optreden als gevolg van ouderdom of ziekte.

Personen die zijn opgevoed in de periode dat seksualiteit enkel kon in het kader van een hu-
welijk en met het oog op voortplanting, hebben immers in vele gevallen een beperkt reper-
toire aan seksuele handelingen. Ook gaan ze er sneller van uit dat problemen in het seksuele 
functioneren er vanaf een bepaalde leeftijd bij horen, omdat ‘het niet de bedoeling is dat we 
dit nu nog doen’. Ze zullen niet snel hulp vragen, terwijl het vaak gaat om klachten die verhol-
pen kunnen worden. 

Ook bij hulpverleners bestaat een zekere schroom om over seksualiteit te praten met een 
oudere patiënt. Vanaf een bepaalde leeftijd nemen veel mensen nochtans verschillende 
soorten medicatie, zoals antidepressiva, die bepaalde seksuele functies beïnvloeden. Vaak 
worden die bijwerkingen niet besproken met de patiënt. En zelf durft een oudere persoon er 
meestal niet spontaan iets over te vragen.”
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Wat is precies het verschil tussen seksualiteit en intimiteit? 
“Intimiteit gaat zowel over lichamelijke als psychische nabijheid. Het gaat over een gevoel 
van nabijheid en lichamelijkheid, over knuffelen en strelen. Men deelt iets met elkaar, wat 
men niet met anderen deelt. Het gaat erom een vertrouwenspersoon te hebben met wie 
men zorgen kan delen, iemand die kan troosten. Bij sommige personen blijft het strikt seksu-
ele aspect van een relatie tot op hoge leeftijd echter ook essentieel. ”

Dit is nog zo’n groot taboe, maar sommige mensen doen voor pure seksuele bevrediging 
een beroep op escorteservices …
“Inderdaad. Aditi is bijvoorbeeld een vereniging die al langer seksuele dienstverlening biedt 
aan mensen met een handicap, en sinds een aantal jaren ook aan hulpbehoevende senioren. 
De behoeften zijn heel uiteenlopend.”

Met welke problemen kampen oudere mensen het vaakst?
“Je gezondheid heeft een invloed op het seksueel functioneren, maar ook het ouder worden 
op zich. Vooral lichamelijk opgewonden raken neemt meer tijd in beslag (vb. bij vrouwen het 
minder vochtig worden van de schede, bij mannen vergt het meer inspanning om een erectie 
te bereiken). 

Toch kunnen normale veranderingen die optreden bij het ouder worden, voor sommige kop-
pels het einde betekenen van het seksuele leven. Zeker wanneer er een gebrek aan kennis is 
over deze veranderingen. Een voorbeeld: wanneer bij mannen de erectiecapaciteit vermin-
dert, kan angst voor falen ervoor zorgen dat zij afhaken. Hierover praten met je partner en 
kennis hebben over wat er aan de hand is, is daarom heel belangrijk.”

Hoe praat je daar dan over met elkaar?
“Op elke leeftijd zijn er individuele verschillen. Praten over seks is niet gemakkelijk als je dat 
nooit eerder gedaan hebt. Het is niet omdat je niet over seks praat, dat je daarom een slech-
te relatie hebt. Maar praten over vergemakkelijkt het omgaan met dingen waar je sowieso 
mee te maken krijgt als je ouder wordt. Het kan helpen om iemand erbij te betrekken die wél 
de gewoonte heeft om met zulke thema’s om te gaan.”

Wat gebeurt er dan als je binnen je relatie zorg draagt voor je partner (mantelzorger)?
“Soms wordt intiem lichamelijk samenzijn een manier om contact te blijven houden met de 
partner, zeker wanneer de mogelijkheid om op een andere manier te communiceren stilaan 
verloren gaat. In andere gevallen treedt er een verschuiving op. Sommigen zien hun partner 
niet meer als een liefdespartner, maar eerder als een kind waar je zorg voor draagt (vb. bij 
dementie). En dat is een heel ander soort van intimiteit. Er bestaan geen richtlijnen over de  
   manier waarop je daar best mee omgaat.”

Veelgestelde vragen over seksualiteit op latere leeftijd
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Seniorendag 7 september 2021
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Seniorendag 7 september 2021



Ondertussen in de leest
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aperitief - fin de conge



Na de zomer komt de herfst.  De kracht van de 
zon neemt af in dat seizoen. 

Zo is het ook met ons als we in de herfst van ons 
leven zitten: we verliezen energie, onze levens-
kracht neemt dan af.

Claude Vermeersch

25

In de 
herfst 
zitten



Kruiswoordraadsel
Marc Vanwijnsberghe
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HORIZONTAAL

1.Leer van het zorgen voor en helpen van zieken  -

2.Sprookjesfiguur  -  rondslingerende afval op straat  -

3.Een klein aantal  -  kerkelijke vreugdekreet  -

4.Domina (afk.)  -  nachtvogel  -  Baskische verzetsbeweging  -  onderricht  -

5.Eerste kwartier  -  De Standaard  -  lidwoord  -  koekjesmerk  -

6.Harde duw  -  Englels bier  -  wilde selderij  -

7.Ordinaire vrouw  - broodbeleg  -  staafje,boutje  -  ondernemingsraad  -

8.Plassen  -  armtierig huisje  -  

9.Ex officio  -  zuigapparaat,filterpomp  - 

10.Florijn  - Nationale Maatschappij v.d. Belgische Spoorwegen  -  deelgemeente v. Diksmuide  - 

11.Egyptische stad aan de Nijl  -  zus van Kate Middleton en schoonzus van prins William  -  

12.Beveiliging op een rijwiel  -  bakmiddel  -

13.Individualiteit  -  geel-zwart zangvogeltje  -  

14.Steekwapentje  -  kijkdoos  -

VERTICAAL

1.Symbooldier van de vrede  -  Fédération Internationale de Hockey  -

2.Toneelstuk in één bedrijf  -  eerste (Russische)hond in de ruimte  -

3.Harde trek  -  smeermiddel  -  Son Eminence  -

4.Namaak,vals  -  zonder onderbreking  -

5.Foefje,knoeierijtje  -  bodembedekker -

6.Domoor  -  speels muziekstuk,danshouding  -  

7.Eerwaarde  -  kapperszaak voor vrouwen  -

8.Totaal  -  nier parkeren  -  harde boomvrucht  -

9.Bouwvallige woonst  -  eerwaarde pater  -  binnen  -  The Longest Journey  -
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11.Nieuw Vlaamse Alliantie  -  monolinguale  - 

12.Autobandenmerk  -  illusie  - 
13.Deelgemeente van Oudenaarde  -  balspel te 
paard  - oproep tot stilte  -   
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FILIPPINE en Woordstukken
Anne-Marie Hoedt
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1. Hij leerde zijn volk lezen. 
2. 500 j. geleden gestorven polyfonist.  
3. Wederzijdse belofte. 
4. Streek in Zuid-Spanje. 
5. Alleseter. 
6. Schattig knaagdiertje.  
7. Plantkundige. 
8. Rustige najaarsontspanning. 
9. Schilderde ‘De Nachtwacht’. 
10. Aardmannetje. 

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

                

 
Plaats een woordstuk uit de 1ste kolom vóór en een uit de laatste kolom achter dat uit de middelste kolom. 
 
 SAR  CKS  IED  

 VOL  ONA  OLE  

 PAS  SAN  LLE  

 PIR  DRI  ANS  

 POL  LEP  OVA  

 QUI  AND  NDE  

 HOR  KSD  TTE  

 FAR  SEP  TEP  

 QUA  OUE  ISE  

 BOS  ABA  IEP  

 
 
Oplossing sept. ‘21: 
 
Filippine: 
1. Gaudi – 2. Vesuvius – 3. anachronisme – 4.interpelleren – 5. hoppe – 6. keizer-koster – 7. afstandsonderwijs – 8. 
Sint-Michiel – 9. Decade – 10. Schönbrunn.  Verticaal: UURROOSTER 
 
Woordstukken: 
Draailier – balalaika – keteldrum – hakkebord – harmonium – kromhoorn – eolusharp – virginaal – woodblock – 
blokfluit 
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KAARTERSCLUB

OM TER MEEST
DE LEEST

DONDERDAG
7 OKTOBER

om 14u30 inleg 5 euro
Inschrijven vanaf 13u30

(en iedere volgende eerste donderdag van de maand)

Dienstencentrum De Leest
St-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

1 Samijn Hans 4 339
2 Decraene Sylie 4 310
3 Dumon Freddy 3 325
4 Vergaerde Magda 3 315
5 Pante Rita 3 313
6 Debackere Carlos 3 311
7 Deschuyter Noel 3 305
8 Vandevoorde Noel 3 293
9 Van Compernolle Charlene 3 280

10 Van Iseghem Marie-threrse 3 279
11 Declercq Debora 3 278
12 Deneir Linda 3 272
13 Declerck Johan 3 270
14 Segers Rudy 3 268
15 Demuynck Odette 3 252
16 Feys Andre 3 228
17 Goethals Hilda 3 222
18 Grymonprez Mia 2 280
19 Van De Bulcke Cecille 2 275
20 Denijs Geert 2 266
21 Dejonghe Roger 2 236
22 Beheydt Diana 2 207
23 Carneire Dirk 2 149
24 Lintermans Annie 1 258
25 Decock Bernice 1 247
26 Vandenbroucke Kris 1 212
27 Deforche Ivette 1 135
28 Delaere Yvette 1 92

KLASSEMENT VAN DE EERSTE KAARTING 2021-2022

Het Bestuur
• Dedeurwaerder Krista    0471/272276
• De Roubaix Willy      0498/698530

We houden eraan onze steunende
leden te danken voor hun sympathie
• Fertein Carine
• Honore Jozef
• Wijbo Rachel
• Declercq Patriek
• Sijx  Marleen
• Decru Rogier
• Viane Maria
• Hellebuyck Irene
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Medewerkers

Annelies Demey
Centrumleidster 
annelies.demey@zorgizegem.be

Griet Maertens
Administratief medewerkster - Minder Mobielen Centrale
Vervoerdienst - Boodschappendienst
griet.maertens@zorgizegem.be

Rika Remmery
Administratief medewerkster - Onthaal - Communicatie
rika.remmery@zorgizegem.be

Manu Behaeghe
Inhoudelijk medewerker
manu.behaeghe@zorgizegem.be

Katrien Wittewrongel
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud, 
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers. 

Nancy Naessens
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers.

Gwendoline Vantroyen
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers.

Danayt Berhne Gbrekidan
Centrummedewerkster, Logistieke taken, onderhoud,  
informatie verstrekken aan bezoekers en vrijwilligers.

                          Werkten mee aan dit nummer:      

‘t Leestgenot
Dienstencentrum De Leest
Sint-Jorisstraat 62
8870 Izegem
Tel: 051 337 610.
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Verantw. uitgever: 
Voorzitter Zorg Izegem 
Ann Van Essche
Kokelarestraat 2
8870 Izegem.

* Anne-Marie Hoedt
* Marc Vanwijnsberghe
* Claude Vermeersch



Verschijning

geritsel en geklok verstoren plots
het ritmisch druppen na de lenteregen
de grassenzee splijt open

grijswit kruist hij mijn pad
statig op gladde poten
brede borst strak vooruit

onder de gekrulde roze kam
spieden geparelde ogen naar
wat de witte bek pikken kan

onder een dekbed van fluitenkruid
verdwijnt hij in zijn veren
een Izegemse koekoek

Vincent Vandommele


