Activiteitenkalender februari


Iedere dinsdag:



Iedere woensdag: breiclub en kaartclub 13.30 u - 16.00 u



Iedere donderdag: vogelpiek 14.00 u - 16.00 u



Vrijdag 1 februari: Oe Is’t 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 1 en 15 februari: Scrabble 14.00 - 15.30 u



Maandag 4 februari: Start Engelse les (beginners) 14.00 - 16.00 u



Dinsdag 5 februari: Klankrelaxatie 14.00 - 15.00 u



Vrijdag 8 en 22 februari: Rummikub 14.00 - 15.30 u



Woensdag 13 februari: Start Bewegen Op Maat 15.00 - 16.00 u



Donderdag 14 februari: Valentijn Coeur D’Amour 14.00 - 16.00 u



Donderdag 14 februari: Start Kaligrafie 1 bis 19.00 - 21.30 u



Vrijdag 15 februari: Oe Is’t: verhalen over Kuurne-Brussel-Kuurne
14.00 - 15.30 u



Dinsdag 19 februari: Gezonde voeding: verpakkingen lezen
14.00 - 15.30 u

naaiatelier/thuisgemaakte taart 13.30 u - 16.00 u

NU AL INSCHRIJVEN VOOR:
Vervolgcursus Engels (module 2)
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.
Mantelzorgnamiddag - Financiële tussenkomsten in de thuiszorg
Wanneer? Dinsdag 19/03 om 14.00 u  OP UITNODIGING
Nog geen lid van de werkgroep Mantelzorgers? Neem gerust contact op met
thuiszorgcoördinator Sarah Claeys (056/73.70.10)
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 ons dan een mailtje. Zo hebben we meteen jouw adres.

Nieuwsbrief Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
Februari 2019

Februari, de kortste maand van het jaar. Putteke winter, maar als het
weer zó blijft, dan beginnen de bomen straks weer uit te lopen.
Schuld van de opwarming van de aarde. Aan de andere kant is het
wel goed voor de energierekening… En zo is het voor ieder wat wils.
Van bomen gesproken: in de nieuwsbrieven van december en januari
hadden we het al over onze boom, ons kunstwerk dat op 10 december werd onthuld. Hierboven zie je een ‘artist impression’ ervan. Wil
je de echte zien, dan moet je beslist komen kijken. De moeite waard!
Het kunstwerk kwam tot stand dankzij vrijwilligers en Krea-Kollektief
van De Branding in de Bavikhoofsestraat. In de krant stond verkeerdelijk Ubuntu uit Harelbeke. Bij deze is dit dus rechtgezet.
Bedankt iedereen die er aan meehielp! De grootste appreciatie voor
jullie talent is natuurlijk dat er veel volk komt naar kijken. Aan alle
lezers dus: als je naar het dienstencentrum komt, kijk dan zeker ook
eens naar “onze boom”.
Graag tot ziens.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes
Prijsverhoging pedicure
Sedert 2016 kan je op maandagnamiddag in het dienstencentrum op afspraak terecht voor medische voetverzorging. Vorig jaar maakten 81 mensen regelmatig gebruik hiervan. Goed voor 369 pedicurebeurten. De prijs
bedroeg tot nog toe 15 euro maar de kostprijs van de gebruikte producten
en materialen is ondertussen gestegen. Daardoor zal de prijs voor een verzorging vanaf februari ook 16,50 euro bedragen.
Opbrengst Kerstbingo
Op 17 december speelden we bingo voor het goede
doel. Dit bracht 324 euro op! Dit is 3 x zoveel als de vorige keer. Met dank aan Roos die belangeloos en voor
niets voor de mooie prijzen zorgde. Het geld wordt op 1
maart aan vzw groep Ubuntu geschonken voor hun sociale werking. Dank
aan iedereen die kwam meedoen.
1 januari 2019: een nieuwe mijlpaal voor het OCMW
En we komen van ver: van de Burelen van Burgerlijke
Weldadigheid (1796) over de Commissie van Openbare Onderstand (1925) naar het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn (1976), het Sociaal Huis (2002) en nu de
inkanteling (2019). Met dit rare woord wordt aangegeven dat vanaf
1/1/2019 de taken van het OCMW worden overgenomen door het gemeentebestuur. Het OCMW is niet afgeschaft maar in de praktijk wordt
het bestuurd door de gemeenteraad die ook OCMW-raad geworden is.
Het belangrijkste van dit verhaal is allicht dat het OCMW al lang niet meer
enkel voor mensen in moeilijkheden is, maar voor elke Kuurnenaar. Dat is
zeker zo voor het dienstencentrum. We horen nog regelmatig: “Het dienstencentrum van het OCMW, dat is voor de sukkelaars zeker?” U doet er
ons en uzelf een groot plezier mee door dit te vergeten want iedereen is
welkom!
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 februari ?
Gezonde Voeding: etiketten en verpakkingen lezen
Het oog wil ook wat: verpakkingen van voedingswaren zien
er mooi en smakelijk uit en beloven de hemel op aarde.
Maar wat zit er allemaal in? Lees jij de ingrediëntenlijst van
een product voor je het koopt? En wéét je dan wat dit betekent voor jouw gezondheid?
Onze diëtiste mevr. Sandra Vanoverbeke leert je hoe je etiketten moet
lezen en interpreteren om zo geruster boodschappen te kunnen doen.
Wanneer? Dinsdag 19 februari 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - Breng gerust verpakkingen mee van producten
die je regelmatig koopt (en eventueel een vergrootglas).
Cursus Kaligrafie
De tweede cursus voor beginners (start normaal 07/02) gaat NIET
door. We starten direct met een module 1 bis: onder begeleiding
van een vermaard kaligraaf oefenen om deze eeuwenoude
schrijftechniek beter in de vingers te krijgen.
Wanneer? Donderdag 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04 en
25/04 - 6 lessen telkens van 19.00 - 21.30 u
Prijs?
80,00 EUR - vooraf te betalen
i.s.m.:
Wie interesse heeft in nog een
beginnerscursus mag dit zeker
laten weten.
Cursus Spaans: praktisch Spaans voor op reis
Spreek je al een mondje Spaans en wil je wat beter je plan
leren trekken op reis, of heb je de vorige cursus gevolgd?
Dan is dit vervolg beslist iets voor jou.
Wanneer? Dinsdag 05/02,12/02, 19/02, 26/02, 05/03,
12/03, 19/03 en 26/03 - 8 lessen telkens van 9.00 - 11.00 u
Prijs?
80,00 EUR - cursus inbegrepen - vooraf betalen.

Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove)

Wat brengt februari ?
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.
Klankrelaxatie - een zalige ervaring
Heerlijk ontspannen op een exclusieve en exotische manier. Een weldaad voor geest en lichaam. Er zijn nog 3 sessies, telkens de eerste dinsdag van de maand.
Wanneer? Dinsdag 05/02, 05/03 en 02/04 - telkens van
14.00 - 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR per sessie hetzij 15,00 EUR voor de reeks.
Meebrengen: matje, dekentje en kussentje
14 februari = Valentijnsdag
Als de liefde door de maag gaat, dan is Sint-Valentijn
de dag bij uitstek om onze Coeur d’Amours te komen
proeven - met een bolletje ijs…
Wanneer? Donderdag 14 februari van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten komen kopen.
Praatcafé Oe Is’t: Kuurne - Brussel - Kuurne
Kom aan de vooravond van de grote koerse luisteren naar de
wederwaardigheden van seingever Patrick. Verhalen, grappen,
anekdotes van tijdens de Kuurnse fietshoogdag.
Wanneer? Vrijdag 15/02 om 14.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
ma. tot vrij: 10u30 - 16u00

Wat brengt februari !
Computerlessen
 Starten met computer (basis - voor absolute beginners)
Maandag 9.00 - 12.05 u - 15 lessen - start 04/02 - € 100
 Facebook voor beginners
Woensdag 18.00 - 21.05 u - 5 lessen - start op
06/02 - € 40
 Haal meer uit je smartphone of tablet
Voor wie 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
Donderdag 13.30 - 16.35 u - 15 lessen - start op 07/02 - € 100
Tai Chi
 Van donderdag 24/01 tot 13/06 - 9.00 u - 10.30 u
(niet op 7/3 – 11/4 – 18/4 – 30/5) = 17 beurten
 Kostprijs = € 51 of € 10,2 met UitPAS verhoogde tussenkomst.
 Waar? In de Turnzaal van het sportpark Kuurne, Nieuwenhuyse 49,
8520 Kuurne.
Info en inschrijvingen voor de computerlessen en Tai Chi: In het
dienstencentrum, bij Eva Vanhaecke of 056/73 70 24.
Betalen enkel met bancontact.
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 lessen telkens van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
30,00 EUR, cursus inbegrepen.
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu februari 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

