Activiteitenkalender juni


Iedere dinsdag:

thuisgemaakte taart 14.00 u - 16.00 u



Iedere dinsdag:

naaiclub 14.00 - 16.00 u (kleedje maken van A tot Z)



Iedere woensdag:

breiclub en kaartclub 14.00 u - 16.00 u



Iedere donderdag: vogelpiek 14.00 u - 16.00 u



Van 3 tot 28 juni:



Vrijdag 7 en 21 juni: Bewegen op Maat 10.00 - 11.00 u



Vrijdag 7 en 21 juni: Scrabble 14.00 - 16.00 u



Vrijdag 7 juni:

Praatcafé Oe Es’t 14.00 - 15.30 u



Maandag 10 juni:

Gesloten - Pinkstermaandag



Donderdag 13 juni: 4de Playback show 14.00 - 16.00 u



Donderdag 13 juni: Oefengroep Kaligrafie 19.00 - 21.00 u



Vrijdag 14 juni:

Gesloten - Personeelsreis



Dinsdag 18 juni:

30 jaar mantelzorg Kuurne



Donderdag 20 juni: Bloemschikken 14.00 - 16.00 u



Vrijdag 21 juni:

Workshop Ben jij in Balans 14.00 - 16.00 u



Maandag 24 juni:

Huis– en reisapotheek 14.00 - 16.00 u



Vrijdag 28 juni:

Rummikub 14.00 - 16.00 u



Zaterdag 29 juni van 10.00 tot 17.00 u: TWEEDE TALENTENBEURS met
ongekend talent van eigen bodem. - Inkom gratis.

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Juni 2019

Expo Vamos Vacaturos

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 e-mailadres.

Beste lezer,
Veel kans dat deze nieuwsbrief nog voor het verkiezingsweekend in
de bus valt. Gooi hem niet met het verkiezingsdrukwerk weg maar
hang hem aan jouw prikbord of zet hem op de schouw want hij bevat
weer een boel dingen die jou kunnen interesseren. In juni zetten we
in op lokaal talent. Je moet toch wel wat talent hebben om jouw
idool of favoriete zanger(es) te kunnen nadoen. Onze 4de playback
show loopt over van zo’n talent. Ook tijdens de 2de talentenbeurs zal
je versteld staan. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. Wil je zelf
creatief aan de slag dan is de naaiclub of bloemschikken misschien
iets voor jou. Ander talent vinden we dan weer in de tentoonstelling
“Vamos Vacaturos” die heel de maand juni blijft staan. De tentoonstelling belicht arbeidsmigratie vanuit een positieve hoek: succesverhalen over hoe werkgevers en migranten elkaar vinden en bijdragen
tot de economische groei. Waar is de tijd dat onze (voor)ouders “het
seizoen” gingen doen of hun geluk beproeven in overzeese gebieden.
Een aanrader, net als - naar wij hopen - de rest van ons programma.
Zoek je wat gezelschap, wil je wat bijleren, goesting in wat ambiance:
in het dienstencentrum is er voor elk wat wils.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes
Invullen belastingaangifte
Naar jaarlijkse gewoonte kan je weer terecht in het
gemeentehuis om jouw belastingaangifte te laten
invullen door mensen van de belastingen zelf.
Let wel: Je moet vooraf een afspraak maken.
Wanneer? Woensdag 5 en donderdag 6 juni
Afspraak maken?
In het Sociaal Huis of op nr. 056/73.70.11
In het Gemeentehuis of op nr. 056/73.71.11
Dementievriendelijke zangnamiddagen
Mensen met dementie zijn vaak heel muzikaal, genieten van de liedjes van vroeger en ze kunnen heel
goed meezingen. Daarom werd een zang– en contactkoor opgericht. Maandelijks komt het koor samen om te zingen en plezier te maken.
Interesse? Neem dan zeker contact op met mevr. Sarah Claeys in het
dienstencentrum of op nr. 056/73.70.10
Nu al inschrijven voor de computerlessen van het najaar
Starten met computer deel 2 (vervolg op deel 1)
Op maandag van 9.00-12.00 u. 15 lessen - 100,00 EUR
Start 16/09/2019.
Alles met muziek (grondige kennis Windows en
internet vereist). Op woensdag van 18.00-21.00 u. 10 lessen - 80,00 EUR
Start 18/09/2019
Ontdek je smartphone of tablet (Androïd - dus geen iPhone of iPad)
Op donderdag van 9.00-12.00 u. 15 lessen - 100,00 EUR. Start 19/09/2019.
Fotoboeken en –gadgets (méér doen met jouw foto’s op PC)
Op donderdag van 13.30-16.30 u. 10 lessen - 80,00 EUR. Start 19/09/2019.
Inschrijven:
In het dienstencentrum
Meer info:
Eva Vanhaecke, 056/73.70.24

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

Wat brengt juni ?
Workshop “Ben jij in Balans”?
De wereld en de mens die erop leeft is voortdurend op
zoek naar evenwicht. Natuurrampen, vermindering van
de natuurlijke rijkdommen, ziektes en tegenslagen… Het
houdt ons meer bezig dan ons lief is. Deze workshop
helpt ons om om te kunnen gaan met wat ons tegengaat
en geeft de kracht om positief te staan tegenover het dagelijkse
leven.
Met mevr. Martine Decuypere (healing en energietherapie)
Wanneer?
Vrijdag 21 juni van 14.00 - 16.00 u.
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.
Mijn huis– en reisapotheek
Wat heb je best in huis aan geneesmiddelen,
pijnstillers, zalfjes… Als de kleinkinderen komen,
wat moet je dan hebben voor noodgevallen? En
hoelang mag je dit dan bewaren? En als je op reis gaat, wat moet je dan
meedoen? En als je zonder je pillen valt in het buitenland, wat dan…? Al
deze vragen en nog veel meer komen aan bod tijdens de infonamiddag
met mevr. Inge Huysentruyt van de West-Vlaamse beroepsvereniging van
apothekers.
Wanneer?
Maandag 24 juni van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.
Tweede Talentenbeurs
Vijf jaar geleden brachten we onbekende lokale mensen
met een leuke hobby of een ongekend talent bijeen om
hun passie te delen. Dit jaar word je uitgenodigd voor de 2de editie!
Twaalf exposanten die kunst & cultuur & vakmanschap voor je zullen demonstreren en tentoonstellen. Een doe-beurs waar elke exposant zijn eigen kunnen en creaties aan het publiek zal voorstellen.
Wanneer?
Zaterdag 28 juni van 10.00 - 17.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove)

Wat brengt juni ?
Expo Vamos Vacaturos
Vroeger gingen Vlamingen massaal de grens over om te werken. Grensarbeiders, “het seizoen gaan doen in de walen”, een grootoom die naar de VS of
Canada vertrok… Iedereen heeft er in de familie wel zo een. Tegenwoordig is
het omgekeerd: buitenlanders komen naar hier. In de (sociale) media is de
beeldvorming niet altijd even fraai. Kom daarom zelf een idee vormen. Met
deze tentoonstelling getuigen mensen van buitenlandse afkomst over hun
ervaringen met werken in Vlaanderen en getuigen West-Vlaamse bedrijfsleiders over diversiteit in hun bedrijf.
Waar?
In het dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Wanneer?
Van 3 juni tot 28 juni tijdens de openingsuren
Prijs?
Gratis – iedereen welkom

Weetjes
Lekker actief: op maat werken aan je conditie en leefstijl
Gedurende 12 weken leer je in groep je conditie verbeteren en gezonder eten. We starten met een individuele instaptest en dan krijg je een programma volgens je eigen
mogelijkheden. We werken in groep maar je krijgt ook
een individueel programma om thuis verder aan de slag te kunnen.
Wanneer? 12 dinsdagen - om 9.30 u van 10/09 tot 26/11/2019
Waar?
Sporthal Kuurne, Judozaal
Prijs?
15,00 EUR
Inschrijven? Eva Vanhaecke - eva.vanhaecke@kuurne.be - 056/73 70 24
Jean Marie Ameye - jeanmarie.ameye@hotmail.com
056/35 99 49
i.s.m.:

4de Grote Playback show
Onnodig nog te zeggen dat je er zeker bij moet zijn!
Voor het vierde jaar op rij: grenzeloos plezier.
Wanneer?
Donderdag 13 juni van 14.00 - 16.00
Prijs?
1,00 euro - LET OP: enkel na aankoop
van een kaart (koffie inbegrepen)
Kom tijdig uw kaarten halen want volzet = volzet
Bloemschikken
Je hebt geen reden nodig om jezelf te trakteren met een bloemstukje want je bent het waard - zeker als je het zelf gemaakt
hebt !
Wanneer? Donderdag 20 juni van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
15.00 EUR - vooraf te betalen. Graag schaar mee brengen.
Breng gerust ook jouw schaaltje of pot mee om op te vullen.
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u

Oproep
Eind augustus wordt in Ter Groenen Boomgaard (de
straat) door een student filmschool een kortfilm gemaakt
als afstudeerproject. De bewoners van Ter Groenen
Boomgaard zijn alvast enthousiast. We zoeken wel nog
volgende attributen: truitjes, sjaals, vlaggen… van de Rode Duivels van
vorig wereldkampioenschap; en tuinmeubels die gemakkelijk te verplaatsen zijn. Kun je dit voor een korte periode missen, laat dit gerust weten.
18 juni: 30 jaar mantelzorg in Kuurne
14.00u
Verwelkoming met koffie en dessertbuffet
15.30 u
Gezellige en leerrijke workshops
17.15 u
academische zitting
18.00 u
infobeurs rond thuiszorg met een hapje en
drankje
Inschrijvingen: via de uitnodiging of via sarah.claeys@kuurne.be
Waar?
In het dienstencentrum.
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu juni 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

