Activiteitenkalender



Tijdens juli en augustus op dinsdag geen taart



Tijdens juli en augustus op donderdag geen vogelpiek



Het dienstencentrum is gesloten op donderdag 11 juli (Vlaamse Feest-
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dag), op 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) en 16 augustus (brugdag)


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



Donderdag 4 juli:

frietjes met koude schotel 12.00 u



Vrijdag 5 juli:

Praatcafé Oe Es’t : reisverslag over Cuba
14.00 - 16.00 u



Dinsdag 23 juli:

ijssalon - Dame Blance 14.00 u



Dinsdag 13 augustus: zomerbingo 14.00 - 16.00 u



Donderdag 29 augustus: Zomerterras met verrassingskoffie
14.00 - 16.00 u



Vrijdag 30 augustus:

infonamiddag HUROKI - 14.00 - 16.00 u

Van 6 tot en met 28 juli is het weer “tour de france”.
Heb je geen goesting om thuis alleen voor de buis te zitten dan kan
Je tijdens de weekdagen gerust in het
dienstencentrum komen kijken. De koffie zal
alvast klaarstaan.

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.

De vakantie staat weeral voor de deur. Voor de meesten is dit een tijd
om naar uit te kijken en voor sommigen is het een periode als elke
andere. Voor sommigen is het echter een tijd om tegen op te zien…
Misschien eerst nog eens extra genieten met de (klein)kinderen maar
met “Kortrijk congé” zal het weer stil zijn in de straten van Kuurne.
Een mooie gelegenheid om te profiteren van de rust; of voor wie alleen achter blijft soms ook een tijd van eenzaamheid en onrust.
Weet dat het dienstencentrum open blijft in juli en augustus. Onze
activiteiten staan op een lager pitje maar je blijft zeker welkom! We
hopen weer dat het een warme zomer wordt - hoewel: zo verschrikkelijk warm als vorig jaar moet nu ook weer niet. Warm weer betekent wel: veel water drinken, zonnecrème smeren, een zonnehoed
dragen en alert zijn voor mekaar. Heb je je buurman of –vrouw al een
dag niet gezien, bel dan eens aan. Iedereen kan meehelpen om uitdroging of oververhitting tegen te gaan ! Alvast bedankt om “begaan”
te zijn voor elkaar.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Ondertussen wensen we iedereen een deugddoende zomer en tot ziens in het dienstencentrum.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Menu juli 2019

Wat brengen juli en augustus

Het leven zoals het is: Cuba
Cuba is nu niet direct het rijkste land ter wereld maar toch wil iedereen er
naar toe. Kom tijdens het praatcafé Oe Es’t kennis maken met deze zonnige
mensen. Een prachtig reisverslag - aanrader!
Wanneer?
Vrijdag 5 juli 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom

ijssalon - Dame Blanche
Om “kortrijkse congé” in te zetten...
Wanneer?
Dinsdag 23 juli - vanaf 14.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen!
Zomerbingo
We spelen voor ons plezier nog eens ongecompliceerd bingo
Wanneer?
Dinsdag 13 augustus - 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - geen inleg - iedereen welkom
Zomerterras met verrassingskoffie
We verklappen nog lekker niet wat het is maar een
goede verstaander zal het zeker al begrepen hebben…
Wanneer? Donderdag 29 augustus - 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen !
Infonamiddag HUROKI
Eind 1989 stort het Oostblok in. Met de eerste euforie komen ook de
schrijnende beelden uit de kindertehuizen in Roemenië op onze TV. Meteen de start van de vzw HU(ulp) RO(emeense) KI(nderen). Kom luisteren
hoe hun belangeloze inzet het leven van deze kinderen weer de moeite
maakt. Een hartverwarmende getuigenis !
Wanneer?
Vrijdag 30 augustus - 14.00 - 16.00 u.
Prijs?
Gratis - iedereen 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
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)

Weetjes

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

TAI CHI
Wanneer? De lessenreeks start op 19 september 2019
en eindigt op 19 december 2019 (niet op 31/10) = 15
donderdagen van 9.00 u - 10.30 u.
Prijs?
45 euro of 9 euro met een MIA UITPAS
Waar?
Turnzaal van het sportpark Kuurne, Nieuwenhuyse 49.
Inschrijven en betaling (enkel bancontact) ?
Dienst ouderen en thuiszorg, dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard 23,
Nieuwe tarieven dieetadvies vanaf 1 augustus
ste

1 consult
2de consult
3de consult
Opvolgconsulten

Huidige prijzen
39 euro voor 1u
27 euro voor 20min.
/
16 euro voor 20min.

nieuwe prijzen
42 euro voor 1u
23 euro voor 30min.
23 euro voor 30min.
17 euro voor 20min.

Vanaf september: Yoga voor Ouderen
Beginnersniveau: iedereen kan meedoen
Wanneer? Maandagnamiddag van 15.00 tot 16.15 u
10 lessen vanaf 16/09
Prijs?
5,00 EUR per les.
Meebrengen: matje of niet glijdend strandlaken, dekentje en eventueel
kussentje voor de nek.
Frietjes met koude schotel
Voor de verandering serveren wij vers gebakken frietjes
met een koude schotel.
Wanneer?
Donderdag 4 juli om 12.00 u
Prijs?
8,00 EUR - vooraf een kaart komen
halen want de plaatsen zijn beperkt.
Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u

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

Menu augustus 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

