Activiteitenkalender januari


Iedere dinsdag:



Iedere woensdag: breiclub en kaartclub 13.30 u - 16.00 u



Iedere donderdag: vogelpiek 14.00 u - 16.00 u



Vrijdag 4 januari: Oe Is’t 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 4 januari: Scrabble 14.00 - 15.30 u



Maandag 7 januari: Driekoningen 14.00 - 16.00 u



Dinsdag 8 januari: Klankrelaxatie 14.00 - 15.00 u



Vrijdag 11 januari: Rummikub 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 18 januari: Scrabble 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 18 januari: Oe Is’t 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 25 januari: Rummikub 14.00 - 15.30 u



Donderdag 31 januari: Kuurne vroeger en nu 14.00 - 16.00 u

naaiatelier/thuisgemaakte taart 13.30 u - 16.00 u

Verantwoordelijke uitgever: OCMW Kuurne, Kortrijksestraat 2
8520 Kuurne

Nieuwsbrief Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
Januari 2019

Bijna Kerst, bijna nieuwjaar, bijna gelukswensen… Bijna, maar we
hebben in Kuurne nu al een primeur, namelijk de bevoegdheid van
‘geluk’ binnen het Schepencollege. Tevreden dat er aandacht aan gegeven wordt, maar het is tegelijkertijd toch ook vreemd dat ‘geluk’
nog zoveel aandacht moet krijgen. Het zou een reflex moeten zijn van
onze maatschappij dat alles wat we doen, bijdraagt tot het algemeen
geluk.
Laat geluk, naast een persoonlijk streefdoel, ook een streefdoel zijn
om anderen mee in uw geluk te betrekken. We kunnen allicht niet
iedereen gelukkig maken, maar laat het ons toch proberen. Vanuit
het Sociaal Huis en het lokaal dienstencentrum moet de dienstverlening actiever worden gecommuniceerd. Mensen betrekken bij onze
werking en activiteiten werkt positief. Wanneer mensen niet naar het
lokaal dienstencentrum kunnen, moeten we kijken hoe het aanbod
naar de mensen te brengen. Dat is de ambitie van 2019 en verder.
Mag ik jullie allen een gezond en gelukkig 2019 toewensen !
Vriendelijke groeten en tot binnenkort !
Bram Deloof, Schepen van Welzijn.

v.u. : Sociaal Huis Kuurne, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne

Weetjes
Bomen groeien tot in de hemel
Wie zich bij vorige nieuwsbrief afvroeg wat dit bericht betekende is welkom om het ter plaatse te komen bekijken. Op 10 december hebben we
namelijk een kunstwerk ingehuldigd dat - heel toepasselijk - een boom
voorstelt. Een boom voor Ter Groenen Boomgaard. Een boom voor een
lang leven. Een kunstwerk gemaakt door talenten van hier. Kunst en ambacht tegelijk. Dank aan allen die eraan meegewerkt hebben !
Mag je bloed geven als je een lage bloedruk hebt?*
Elke dag hebben mensen na een ongeval, een bevalling of een operatie
bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Terwijl slechts 3% van de bevolking
bloed geeft, heeft tot 70% van de bevolking ooit bloed nodig. Bloed geven
is essentieel om het leven van anderen te redden. Mensen met een lage
bloeddruk lopen niet meer risico's op gezondheidsproblemen na het
bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk.
Bloed geven mag dus. Twijfel je nog, raadpleeg dan zeker jouw huisarts.
*(zie ook www.gezondheidenwetenschap.be)
Voedings– en dieetadvies op maat en dicht bij huis.
Professioneel voedingsadvies en ondersteuning op maat
van specifieke klachten en aandoeningen, zoals overgewicht, diabetes, maag- en darmproblemen, hart- en
vaatziekten, kanker, andere voedingsproblemen.
Wanneer? om de 14 dagen op woensdagnamiddag en
vrijdagvoormiddag
Bij wie? Mevr. Sandra Vanoverbeke, diëtiste en diabeteseducator
verbonden aan het Wit-Gele Kruis
Ook bekend van onze activiteiten over gezonde voeding
Meer info of een afspraak maken? In het dienstencentrum of op telefoonnummer 056/73 70 12.

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

Wat brengt januari?
Klankrelaxatie - een zalige ervaring
Heerlijk ontspannen op een exclusieve en exotische manier. Een weldaad voor geest en lichaam. Er zijn nog 4
sessies, telkens de eerste dinsdag van de maand.
Wanneer? Dinsdag 08/01, 05/02, 05/03 en 02/04 - tel
kens van 14.00 - 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR per sessie hetzij 25,00 EUR voor de reeks.
Meebrengen: matje, dekentje en kussentje.
Driekoningen
De 3 koningen passeren dit jaar weer langs het dienstencentrum en ze brengen lekkere taart mee. En prachtige prijzen voor wie de boon heeft…
Wanneer? Maandag 7 januari om 14.00 u
Prijs?
4,00 EUR - vooraf kaarten komen kopen

Kuurne vroeger en nu
Hoe dikwijls hoor je niet van uitgeweken Kuurnenaren “ik herken het hier
bijna niet meer”… Je merkt het niet op of je staat er niet bij stil maar het
uitzicht van Kuurne verandert constant. Wij laten zien
hoe! Met foto’s van nu en foto’s uit de oude doos vergelijken wij de situatie van vandaag met hoe ze zoveel jaar
geleden was. Benieuwd of je weet waar dit oude huisje
stond, of welke straat in kasseien je nu naar kijkt...
Wanneer? Donderdag 31 januari 14.00 u - 16.00 u
Prijs?
Gratis, iedereen welkom
In samenwerking met:
Oe Is’t
Jouw verhaal delen of jouw hart luchten?
Wanneer? Vrijdag 4 en 18 januari - telkens van
14.00 - 15.30 u
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove)

In de gaten te houden !
Engels voor beginners (module 1)
Heb je nooit Engels geleerd dan is het nu het moment: Engels voor absolute
beginners. Geen voorkennis nodig: Engels is gemakkelijk aan te leren, dus
ben je zeker niet te oud om ermee te beginnen!
Wanneer? Maandagnamiddag 04/02, 11/02, 18/02, 25/02
en 04/03 - 5 les sen telkens van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
30,00 EUR.
Vervolgcursus Engels (module 2)
Heb je al eens Engels gevolgd en wil je wat opfrissing,
herhaling of oefening, dan is deze vervolgcursus beslist iets
voor jou! Je hoeft echt geen talenknobbel te hebben om mee te doen!
Wanneer? Maandagnamiddag 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04,
22/04 en 29/04 - 8 lessen telkens van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
40,00 EUR.

Bewegen op maat: nieuwe reeks van 10
Beweegoefeningen onder professionele begeleiding, op of rond jouw stoel.
Iedereen kan mee doen, ook al ben je niet meer “van de slapste”.
Wanneer? Woensdag 13/02, 27/02, 13/03, 27/03, 10/04, 24/04, 08/05,
22/05, 05/06 en 19/06 - telkens van 15.00 - 16.00 u
Prijs?
20,00 EUR voor de 10 beurten. Inschrijven verplicht - plaatsen
beperkt.
Cursus Kaligrafie voor beginners: nieuwe reeks
Kunst en schoonschrift tezamen! De vorige reeks gemist? Je krijgt opnieuw
de kans om deze eeuwenoude techniek in de vingers te krijgen, aangeleerd
door een vermaard kaligraaf. Uniek in de regio.
Wanneer? Donderdag 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03 en
28/03 - 8 lessen telkens van 19.00 - 21.30 u
Prijs?
80,00 EUR - vooraf te betalen
In samenwerking met:
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
ma. tot vrij: 10u30 - 16u00

In de gaten te houden !
Je kan weer inschrijven voor computerlessen die starten in februari
 Starten met computer (basis - voor absolute beginners)
Voor wie nog niet met de computer kan werken.
Maandag 9.00 - 12.05 u - 15 lessen - start 04/02 - € 100
 Facebook
Voor wie met een computer kan werken maar nog niet veel van
Facebook afweet. Woensdag 18.00 - 21.05 u - 5 lessen - start op
06/02 - € 40
 Haal meer uit je smartphone of tablet
Voor wie al goed met zijn smartphone of tablet kan werken en zich
wil bekwamen in het gebruik van apps rond reizen, winkelen,
muziek, sociale media… Donderdag 9.00 - 12.05 u - 15 lessen start op 07/02 - € 100
 Alles met foto’s op PC, tablet en smartphone
Perfecte foto’s nemen met tablet of smartphone, foto’s op PC
zetten en bewerken, opslaan in de cloud… Donderdag 13.30 16.35 u - 15 lessen - start op 07/02 - € 100
Info en inschrijvingen: In het dienstencentrum, bij Eva Vanhaecke of
056/73 70 24
TAI CHI opnieuw in het voorjaar 2019
Wanneer? De lessenreeks start op donderdag 24/01 –
13/06 (niet op 7/3 – 11/4 – 18/4 – 30/5) =
17 donderdagen van 9.00 u - 10.30 u.
Kostprijs? € 51 via bancontact in Ter Groenen Boomgaard 23 of € 10,2
indien je in aanmerking komt voor de UITPAS.
Waar?
In de Turnzaal van het sportpark Kuurne, Nieuwenhuyse 49,
8520 Kuurne.

Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu januari 2019 — 7,00 per maaltijd EUR*
* indien deze prijs voor jou niet haalbaar is dan kan je contact opnemen met de sociale dienst in de Kortrijksestraat 2

Vraag uw spaarkaart: 10 betalen = 11de gratis

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

