Activiteitenkalender april


Iedere dinsdag:



Iedere woensdag: breiclub en kaartclub 14.00 u - 16.00 u



Iedere donderdag: vogelpiek 14.00 u - 16.00 u



Dinsdag 2 april:



Donderdag 4 april: De Wereld Proeven 13.30 - 16.00 u



Vrijdag 5 en 19 april: Ouderenpraatcafé Oe Es’t 14.00 - 15.30 u



Vrijdag 5 en 19 april: Rummikub 14.00 - 15.30 u



Maandag 8 april:

crea-academie 14.00 - 16.00 u



Dinsdag 9 april:

Lezing “Geef darmkanker geen kans” 14.00 - 16.00 u



Donderdag 11 april: Optreden zangeres Martine 14.00 - 16.00 u



Donderdag 11 april: Oefengroep kaligrafie 19.00 - 21.00 u



Vrijdag 12 en 26 april: Scrabble 14.00 - 15.30 u



Maandag 15 april : Workshop Wenskaarten maken 14.00 - 16.00 u



Dinsdag 16 april:



Donderdag 18 april: Bloemschikken voor Pasen 14.00 - 16.00 u



Maandag 22 april:



Donderdag 25 april: Verwenkoffie 14.00 - 16.00 u

naaiatelier/thuisgemaakte taart 14.00 u - 16.00 u

Nieuwsbrief Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
April 2019

Klankrelaxatie 14.00 - 15.00 u

Infonamiddag Voeding en Kanker 14.00 - 16.00 u

Gesloten (Paasmaandag)

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.

Maart was de maand van het dikke darmonderzoek. Wij breien daar
een stuk aan met de lezing van Dr. Luc Colemont, een autoriteit in de
strijd tegen darmkanker. De week erna hebben we het over voeding
en kanker. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. Eind April komt
dan weer de week van de valpreventie. Je zal er ook wel weer één en
ander over vernemen in de pers maar wij gaan er in mei nog even op
door met een toneelvoorstelling door en voor senioren. En aangezien
de beste preventie voor vallen bestaat uit het blijven bewegen, plakken we er nog een dansnamiddag aan.
Pasen komt er aan en wij proberen een bescheiden bijdrage te leveren tot een betere wereld door jullie te laten kennis maken met de
producten van de wereldwinkel en eerlijke wereldhandel. Nog steeds
een onbekende voor velen. Kom de wereld proeven ! Of kom proeven
van onze andere activiteiten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en
zeg nu zelf: buiten komen, andere mensen ontmoeten, onder elkaar
plezier maken en de wereld wordt vanzelf een stukje beter. En zit je
met iets, dan is er ons praatcafé Oe Es’t. Zodus: als de lente kriebelt,
onnodig dat je nog in je eentje piekert.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes - in de gaten te houden

Wat brengt april ?
Bloemschikken voor Pasen
Nog net voor Pasen halen we de lente in huis met een
paasbloemstukje. Je hebt er net wat meer deugd van als
je het zelf maakt.
Wanneer?
Donderdag 18 april, 14.00 - 16.00 u
Prijs?
15,00 EUR - vooraf inschrijven en betalen.

Dokter, ik beweeg weer
Aansluitend op de week van de valpreventie kan je komen kijken naar
“Dokter, ik beweeg weer”, een ludiek toneelstuk van “De Letterhoutemse
Toneelgroep”, voor en door senioren over Margriet die haar man weer in
beweging wil krijgen. Noteer nu al in je agenda - plaatsen zijn beperkt.
Wanneer?
Donderdag 2 mei om 14.00 u
Prijs?
2,00 EUR, koffie en taart inbegrepen. Vooraf kaarten
komen kopen.
Dansnamiddag
En we blijven bewegen - nu op de tonen van leuke muziekjes. Wie er vorige keer bij was weet het wel: het wordt
weer gezonde pret !
Wanneer?
Donderdag 9 mei vanaf 14.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf een kaart komen halen.
Talentenbeurs
Oproep: In juni houden wij een talentenbeurs. Heb jij een speciale verzameling, een interessante hobby of leuke vaardigheid die je wil demonstreren? Neem dan zeker contact met ons op !
4de Play-back-show
Oproep: Donderdag 13 juni is onze 4de play-backshow. Wil je ook optreden? Neem dan zeker contact
met ons op !

Verwenkoffie volgens beproefd recept
Het is weer zo ver: we serveren weer een fantastische
verwenkoffie met alles erop en eraan.
Wanneer?
Donderdag 25 april van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 euro - enkel na aankoop van een
kaart. Kom tijdig uw kaarten halen want op = op.
Oefengroep Kaligrafie
Door samen te oefenen onderhoud je beter wat je aangeleerd hebt.
Dit is zeker zo met schoonschrift of kaligrafie. Elke 2de donderdag van de
maand komt een groepje enthousiastelingen samen om kaligrafie te oefenen. Minutieus en silentiëus, vaardig en waardig. Heb je ooit een cursus
kaligrafie gevolgd en zoek je ondersteuning om te oefenen, dan ben je
zeker welkom.
Wanneer?
De 2de donderdag van de maand, 19.00 - 21.00 u
Prijs?
Gratis.
Te noteren voor mei: cursus genealogie
Ben je op zoek naar jouw voorouders? Zou je graag
jouw stamboom samenstellen maar weet je niet waar
te beginnen? Dan is deze cursus genealogie of stamboomonderzoek zeker iets voor jou. Je leert ter plaatse
opzoekingswerk doen en handige internettools gebruiken. Dus graag je eigen laptop meebrengen.
Wanneer?
3 vrijdagnamiddagen in mei van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
20,00 EUR, vooraf te betalen.
In samenwerking met vzw Kuurns Erfgoed.

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
Planning poetsdienst: Kathy Gistelinck - tel.: 056/73.70.27

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

Wat brengt april ?
Grandioos liveoptreden: Martine
Zangeres Martine geeft het beste van zichzelf !
Wanneer?
Donderdag 11 april, 14.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen, plaatsen
zijn beperkt.
Bewegen op maat
Beweegoefeningen onder professionele begeleiding, op of
rond jouw stoel. Iedereen kan mee doen, ook al ben je niet
meer “van de slapste”.
Wanneer? Vrijdag 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 en 21/6.
Telkens van 10.00 - 11.00 u
Prijs?
2,00 EUR per sessie. Inschrijven verplicht
Workshop wenskaarten maken
Een communie– of lentefeest in de familie in het verschiet? Binnenkort een
huwelijk waar je naar toe moet? Moederdag, Vaderdag of iemand speciaals
in gedachten? Verras hen met een zelfgemaakte wenskaart.
Wanneer?
Maandag 15 april, 14.00 - 16.00 u
Prijs?
5,00 EUR, materiaal inbegrepen
Vooraf inschrijven en betalen.
Infonamiddag Voeding en kanker
Er zijn helaas geen garanties op een leven zonder kanker. Op sommige risicofactoren voor kanker hebben we geen invloed, zoals erfelijkheid. Maar er
zijn veel factoren in onze leefstijl en omgeving die we wel kunnen veranderen. Tijdens deze infonamiddag krijg je eerst inzicht in hoe kanker werkt, de
verschillende therapieën, de vooruitzichten en het traject van de patiënt.
Daarna krijg je voedings– en leefstijltips die helpen het risico op kanker te
verkleinen en/of die van belang zijn tijdens en na een kankerbehandeling.
Met mevr. Annemie Van Avermaet, oncologisch verpleegkundige van de
stichting tegen kanker en mevr. Sandra Vanoverbeke, diëtiste.
Wanneer?
Dinsdag 16 april, 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven.
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
ma. tot vrij: 10u30 - 16u00

Wat brengt april ?
Klankrelaxatie
Heerlijk ontspannen op een exclusieve en exotische manier. Een weldaad voor geest en lichaam. Wel graag een
matje meebrengen
Wanneer?
Dinsdag 02/04 - 14.00 - 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR

De Wereld Proeven
Handelsoorlogen, bilaterale verdragen, Wereldhandelsorganisatie, vrije
wereldhandel… ze zijn bijna dagelijks in het nieuws. Maar wie wordt er
beter van? En kan het ook anders? De wereldwinkel geeft een voorbeeld
en je kan er meer dagelijkse producten kopen dan je denkt. Kom kennismaken en vooral proeven. Onbekend is onbemind, maar niet meer na
deze namiddag!
Wanneer?
Donderdag 4 april, 13.30 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - degustatie inbegrepen. Vooraf komen betalen.
Crea-academie: een zomercreatie maken
(samen met Okra Crea-Club). Wil je tegen dat de zomer echt begint al
een zomerse sfeer in huis halen? Schrijf je dan in voor deze crea-club. De
prijs hangt af van de materialen en wordt onderling afgesproken.
Wanneer?
Maandag 8 april, 14.00 - 16.00 u en daarna elke 2de
maandag van de maand.
Geef darmkanker geen kans - lezing dr. Luc Colemont
Elke dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare door darmkanker terwijl darmkanker een van de meest geneesbare kankers is. Dr. Luc
Colemont is in binnen- en buitenland een veel gevraagd spreker en gerenommeerd in 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. Absolute aanrader !
Wanneer?
Dinsdag 9 april, 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - inschrijven vooraf.
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu april 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

