Activiteitenkalender maart


Iedere dinsdag:



Iedere woensdag: breiclub en kaartclub 13.30 u - 16.00 u



Iedere donderdag: vogelpiek 14.00 u - 16.00 u



Vrijdag 1 maart:



Vrijdag 1 en 15 maart: Bewegen Op Maat 10.00 - 11.00 u



Vrijdag 1, 15 en 29 maart: Scrabble 14.00 - 15.30 u



Dinsdag 5 maart:



Donderdag 7 & 21 maart: Crea-club extra: Paasstukje maken
14.00 - 16.00 u



Vrijdag 8 en 22 maart: Rummikub 14.00 - 15.30 u



Maandag 11 maart: Start Engels module 2 14.00 - 16.00 u



Maandag 11 maart: Crea– en handwerknamiddag 14.00 - 16.00 u



Vrijdag 15 maart:



Dinsdag 19 maart: Gezonde voeding: Granen en peulvruchten
14.00 - 16.00 u



Dinsdag 19 maart: Mantelzorgnamiddag 14.00 - 16.00 u



Donderdag 28 maart: Pannenkoekenbak 14.00 - 16.00 u

naaiatelier/thuisgemaakte taart 13.30 u - 16.00 u

Nieuwsbrief Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
Maart 2019

Oe Es’t met accordeondeuntjes om mee te zingen
14.00 - 15.30 u

Klankrelaxatie 14.00 - 15.00 u

Ouderenpraatcafé Oe Es’t 14.00 - 15.30 u

Nu al in uw agenda te noteren: Lezing van Dr. Luc Colemont
GEEF DARMKANKER GEEN KANS
9 april - 14.00 u

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.

Wat was dat? In voorwoord van de nieuwsbrief van februari schreven
we over de bomen die uitliepen en de opwarming van de aarde. De
inkt was nog niet droog of er viel een pak sneeuw en de klimaatmarsen kwamen op straat… Beter niets meer schrijven over het weer
of ‘t zou moeten gaan over “Maartse buien…”. Maart is wel de laatste
maand van de winter en dus kijken we uit naar de lente.
Waar we ook naar uitkijken zijn de activiteiten die weer op stapel
staan in het dienstencentrum. Je zal in deze nieuwsbrief ontdekken
dat maart een creatieve maand wordt. Er is ook aandacht voor jouw
gezondheid. Lichamelijke gezondheid: het dikkedarmkankeronderzoek, bewegen en relaxeren en gezonde voeding. Maar ook mentale
gezondheid en hersengymnastiek: het praatcafé Oe Es’t, Engelse les,
scrabble en rummikub…
En bij dit alles zijn vele vrijwilligers betrokken en net nu de week van
de vrijwilliger gedaan is, is er geen mooier manier om dit voorwoord
af te sluiten dan met: DANK U WEL VRIJWILLIGER. ZONDER JOUW INZET IS HET NIET MOGELIJK !

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes

Wat brengt maart ?

Week van de vrijwilliger 23 feb. - 3 maart
Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen onbezoldigd en uit vrije wil inzetten voor een
goed doel, in hun buurt, bij evenementen of in een
vereniging. Sommigen doen dat elke dag opnieuw,
anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander
wat minder. Dit stukje is om al die mensen, die vaak achter de schermen
hun steentje bijdragen, te bedanken. Zodus: beste vrijwilliger: BEDANKT !
Zonder jou lukt het niet.

Crea– en handwerknamiddag
Tot voor kort kon je elke 2de maandag van de maand in de OKRA Academie terecht voor een gezellige knutsel– en handwerknamiddag maar nu hebben wij de handen in elkaar geslagen!
Het dienstencentrum biedt vanaf nu onderdak aan de OKRA
Academie en meteen kan iedereen komen meegenieten van de
creatieve sfeer! Je hoeft geen lid te zijn, goesting hebben om
iets in elkaar te knutselen is voldoende.
Wanneer? Elke 2de maandag van de maand van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
De kostprijs van het materiaal - wordt telkens afgesproken

Maart 2019: Maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming. Daarom moedigt de Vlaamse overheid
mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar
aan om elke twee jaar een stoelgangtest te
doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op
poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. Dikkedarmkanker
ontstaat heel langzaam. Poliepen kunnen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Tijdig opsporen is dus belangrijk. Vragen of twijfels? Praat erover met je huisarts !

Gezonde Voeding: Granen en peulvruchten
Granen helpen in de verlaging van het risico op hart– en
vaatziekten en zorgen voor een gezonde darmtransit. Peulvruchten zijn dan weer goede vleesvervangers en helpen bij
de verlaging van cholesterol. Reden genoeg voor deze infonamiddag.
Wanneer? Dinsdag 19 maart van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - graag vooraf inschrijven.

UitPAS
Met de UitPAS - dat blauwe kaartje - kan je punten sparen. Maar veel van onze bezoekers weten niet wat je
met die punten moet doen… Kijk zeker eens in de brochure Kuurne Cultuurseizoen 2018-2019 (te vinden in
het gemeentehuis, de Bib en de vrijetijdsdienst). Voor de meeste voorstellingen kan je punten inruilen voor een gratis entreeticket. Geen liefhebber
van optredens? Dan kan je altijd nog een koffie komen drinken in het
dienstencentrum voor amper 3 punten. Wel je UitPAS meebrengen natuurlijk!
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

Ouderwetse pannenkoekenbak
“Geen vrouwtje zo arm of ze maakt in maart haar pannetje
warm”. (lichtjes aangepast oud Vlaams gezegde)
Wanneer? Donderdag 28 maart van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten komen kopen
Geef darmkanker geen kans - lezing dr. Luc Colemont - 9 april - 14.00 u
Elke dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare door darmkanker
terwijl darmkanker een van de meest geneesbare kankers is. Dr. Luc
Colemont was 28 jaar maagdarmspecialist en is nu een veel gevraagd spreker
in binnen- en buitenland over de strijd tegen darmkanker. Hij schudt ons in
mensentaal en met een lach en een traan wakker. Hij werd in 2017 door “De
Tijd” uitgeroepen als één van de 50 Belgen die levens redt.
Noteer dus nu al in jouw agenda!
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove)

Wat brengt maart ?
Bewegen op maat verhuist naar de vrijdag
Beweegoefeningen onder professionele begeleiding, op of
rond jouw stoel. Iedereen kan mee doen, ook al ben je niet
meer “van de slapste”. Onze begeleidster is van werk veranderd maar we vonden gelukkig een andere. We zijn al
gestart maar je kan zeker nog aansluiten.
Wanneer? Vrijdag 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 en 21/6.
Telkens van 10.00 - 11.00 u
Prijs?
18,00 EUR voor de 9 resterende beurten. Inschrijven verplicht.
Klankrelaxatie - nog 2 sessies
Heerlijk ontspannen op een exclusieve en exotische manier. Een weldaad voor geest en lichaam. Wel graag een
matje meebrengen
Wanneer?
Dinsdag 05/03 en 02/04 - telkens van
14.00 - 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR per sessie
Crea-club extra: Paasstukje maken
Pasen valt vroeg dit jaar maar wij beginnen er vroeg aan:
Paassfeer van eigen makelij.
Wanneer? Donderdag 7/4 en 21/4 van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
12,00 EUR - vooraf betalen - plaatsen zijn
beperkt!
Vervolgcursus Engels (module 2)
Voor wie al een cursus Engels volgde en nu een stapje verder wil gaan.
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.
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
ma. tot vrij: 10u30 - 16u00

Wat brengt maart ?
Hervorming van het erfrecht
Het erfrecht zit in een stroomversnelling. De wetgever voerde recent
een aantal aanpassingen door zowel aan het wettelijke erfrecht als aan
de mogelijkheden om schenkingen te doen. Daardoor sluit het nieuwe
erfrecht beter aan bij de nieuwe gezins– en samenlevingsvormen. Tijd
voor een helder overzicht. We sloegen de handen in elkaar met een aantal Kuurnse ouderenverenigingen voor een boeiende infonamiddag met
Dhr. Desmet van BNP Paribas Fortis. Zowel voor wie reeds zijn erfenis
plande als voor wie er nog over nadenkt.
Wanneer? Maandag 18 maart om 14.00 u
Waar?
Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 309, Kuurne
Prijs?
8,00 EUR - incl. koffie en taart
Vooraf kaarten kopen in het dienstencentrum (bij Eva) of
bij de deelnemende ouderenverenigingen.

GOSA Gezinsbond
v.z.w.-afdeling
Kuurne

Ouderenpraatcafé Oe Es’t:
Niets beter om een gesprek te starten dan na het zingen
van een deuntje! We hebben Annemie uitgenodigd met
haar accordeon voor wat meezingertjes uit de oude doos.
Je wordt er zeker opgewekt van! Alweer een aanrader voor
wie op een winterse vrijdag met een goed gevoel naar huis
wil gaan!
Wanneer? Vrijdag 1 maart om 14.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom

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

Menu maart 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

