Kalender januari

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Januari 2020

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.

Van oud naar nieuw, tijd voor een terugblik op het voorbije jaar.
2019 was het jaar waarin de gemeente Kuurne ‘Geluk’ expliciet op de
agenda zette. Niet enkel met de jaarwisseling, maar iedere dag krijgt
‘Geluk’ een centrale en verdiende plaats. Geluk betekent voor de één
familie hebben, voor de ander is het aan sport kunnen doen, of werk
hebben, of cultuur… Moeilijk om te bepalen wat ‘Geluk’ voor elkeen
betekent, maar één ding keert telkens terug: geluk heeft een positieve
bijklank. Daarom alleen al is het belangrijk om over geluk te praten en er
als gemeente iets aan te doen. Mensen samenbrengen heeft een positief effect. Een gezellige babbel, tijd maken voor elkaar, problemen bespreken en samen oplossen en dit in een gezellige omgeving en warme
buurt, daar gaan we voor.
In 2019 vonden tal van activiteiten plaats in het lokaal Dienstencentrum:
informatie, cultuur, hobbytentoonstellingen, kaartingen, bloemschikken,
samen tafelen… teveel om op te noemen. We hopen dat deze u (een
beetje) gelukkig konden maken.
Aan al onze bezoekers: bedankt voor het vertrouwen en ik hoop mekaar
in de toekomst hier weer te mogen ontmoeten. Ik wens u prettige feesten en vooral 365 gelukkige dagen in 2020.
Bram Deloof,
Schepen van Welzijn, Sociale Zaken, Armoedebeleid, Ouderenbeleid, Integratie en Geluk .
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Weetjes !
Het Sociaal Huis is gestopt met de maaltijden aan
huis
Je kon in de vorige nieuwsbrief al lezen dat het Sociaal
Huis geen maaltijden meer aan huis brengt. Maar
geen nood: je kan nog steeds in het dienstencentrum
komen eten. Dit heeft als voordeel dat je dan ook niet alleen hoeft te
eten. Je bent er “onder jouw weegaerde” zoals we dat in Kuurne zeggen…
Geraak je er niet? Geef ons een seintje, dan zoeken we een oplossing.
Ben je toch aangewezen op thuis gebrachte maaltijden dan kan je ook terecht bij onderstaande aanbieders (alfabetisch):

‘t Charcuterietje, Veldm. Montgomerystraat 141, Kuurne,
tel. 056/71 10 52

Slagerij Sammy, Gen. Eisenhowerstraat 91, Kuurne,
tel. 056/72 54 00

Traiteur ‘t Fermetjje, Vlietestraat 10, Bavikhove, tel. 056/71 94 20

Traiteur Mieke, ‘t Hoge 43, Kortrijk,
tel. 056/22 52 76.
Computerlessen voorjaar 2020 - nu inschrijven !
- Starten met internet: maandagvoormiddag van
9.00 - 12.00 u - 15 lessen - € 100. Start 3 februari.
- Ontdek je IPAD of IPHONE: woensdagavond van
18.00 - 21.00 u - 10 lessen - € 80. Start 5 februari.
- Haal meer uit je smartphone of tablet: donderdagvoormiddag van
9.00 - 12.00 u - 15 lessen - € 100. Start 6 februari.
- Starten met computer (basis): donderdagnamiddag van 13.30u-16.30u
15 lessen - € 100. Start 6 februari.
Info en inschrijven:
in het dienstencentrum bij Eva Vanhaecke
tegen 27 januari – betalen enkel met bancontact

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 januari ?
Praatcafé Oe Es’t - Op de koffie met Willy
Waar mensen samenkomen en naar mekaar luisteren.
Thema: “wat zit er in je rugzak en hoe maak je hem leeg”.
Heb je al veel meegemaakt en wil je je verhaal kwijt? Wij
doen niet aan therapie, wij luisteren en laten je uitspreken.
Wanneer? Vrijdag 10 januari van 14.00 - 15.30 u
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven - de groep is beperkt tot
6 personen.
Gezonde voeding: Alcohol en ouder worden
Een wijndegustatie, een lekker aperitiefje, gezellig
een pintje drinken...Velen onder ons genieten zo nu
en dan van een glaasje. Maar wist je dat alcohol
niet altijd zo onschuldig is? Welke invloed heeft alcohol op ons wanneer
we een dagje ouder worden.. En wat als dat glaasje er eentje te veel
wordt? Aan de hand van herkenbare voorbeelden worden een aantal
nuttige tips en trucs meegegeven voor een glaasje minder.
Met diëtiste mevr. Sandra Vanoverbeke
Wanneer? Dinsdag 14 januari 2020 van 14.00 u tot 16.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom. Graag vooraf inschrijven.
Ook na nieuwjaar doen we voort:

Iedere morgen liggen er 2 dagverse kranten klaar

Iedere maandag pedicure (afspraak maken !)

Iedere dinsdag naaiclub

Iedere woensdag kaarting en breien

Iedere donderdag vogelpiek

Iedere 2de donderdag oefengroep kaligrafie

Iedere vrijdag afwisselend Scrabble of Rummikub

Om de 14 dagen op woensdag en vrijdag dieetadvies (afspraak maken !)
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove)

Weetjes !
Zitdag Eigen Gift - Eigen Hulp
Elk jaar moeten sociale huisvestingsmaatschappijen hun huurprijzen herberekenen en voor 2020 zijn er daarbij een aantal
wijzigingen. Daarover is bij veel huurders ongerustheid ontstaan. De Bouwmaatschappij houdt zitdagen om tekst en uitleg te geven en voor de sociale huurders die in de omgeving van het dienstencentrum wonen gaat die zitdag door in het dienstencentrum.
Wanneer? Vrijdag 3 januari van 14.00 - 16.00 u.
TAI CHI - voorjaar 2020: nu inschrijven !
Volgens de gekende succesformule...
Wanneer? Start op donderdag 16/01 tot 18/06 (niet tijdens de vakanties en niet op 14/5) = 18 donderdagen van 9.00 u - 10.30 u.
Waar?
Turnzaal of judozaal sportpark Kuurne, Nieuwenhuyse 49,
8520 Kuurne.
Prijs?
€ 54 (of € 10,8 indien je in aanmerking komt voor de UITPASkorting) - te betalen met bancontact in het dienstencentrum
Yoga voor Ouderen
In januari houden we winterpauze maar vanaf februari kan je weer één worden met jezelf. Opnieuw 10 sessies op maandagnamiddag van 14.00 - 15.15
u. De prijs blijft 50,00 EUR voor de reeks (je kan niet meer per sessie betalen). Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de juiste startdatum.
Nieuwe reeks Bewegen op maat - wegens succes verlengd !
Het is niet alleen gezond, het is ook zeer leuk.
Wanneer? Vrijdagvoormiddag, op de 14 dagen - telkens van 10.00 11.00 u - 1ste maal op 10 januari - 12 keer tot aan de congé
Prijs?
24,00 EUR voor de ganse reeks. Inschrijven verplicht - je kan niet
meer per sessie betalen. Plaatsen zijn beperkt.

Openingsuren dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard:
Maandag tot vrijdag: 10:30 u - 16:00 u

Weetjes !
NIEUW in het voorjaar: Line-dance
Bewegen is gezond, dansen is leuk en in groep is het
nog zo gezellig. Wat houd je tegen? Trek alvast jouw
cowboyboots aan!
Wanneer? 5 dinsdagen vanaf 28/1 – 11/2 – 25/2 –
10/3 – 24/03, telkens van 14.00 - 16.00 u
Waar?
in Hoeve Vandewalle.
Prijs?
€ 15 voor de ganse reeks. Je kan nog inschrijven in
het dienstencentrum – cash betalen!
i.s.m. de Kuurnse Ouderenraad

NIEUW in het dienstencentrum: WASSERIJDIENST
Vanaf januari starten we in het dienstencentrum met een
wasserijdienst. Je kan op dinsdag je wasgoed binnen brengen en dit op vrijdag gewassen, gestreken en geplooid terug komen ophalen. We werken hiervoor samen met tAlternatief vzw.
Dit is een afdeling van Groep Ubuntux8K. Het gaat over gewoon huishoudelijk wasgoed dat in een gewone wasmachine mag gewassen worden. Dus geen nieuw/droogkuis en geen zaken die je zelf niet zou wassen
in een wasmachine.
Voor wie is deze dienst bedoeld? Voor ouderen die niet meer in staat
zijn om nog zelf hun was te doen.
Hoe werkt het? Je koopt de eerste keer 2 blauwe waszakken (10,00 EUR
p/stuk). Daarin doe je jouw wasgoed en je vult een lijst in. Dit breng je
vóór de dinsdag binnen in het dienstencentrum . Op dinsdag komt
‘tAlternatief de was ophalen. Zij controleren en brengen een label aan op
ieder stuk wasgoed (7,00 EUR p/j). Op vrijdag kan je jouw wasgoed weer
ophalen en eventueel nieuwe was binnenbrengen. ‘tAlternatief maakt
een factuur aan de hand van jouw ingevulde lijst.
Meer info en prijzen? In het dienstencentrum - Dirk Vandekerkhove tel.: 056/73 70 12
Openingsuren dienst Ouderen en thuiszorg:
ma. tot vrij. : 9u00—12u00
Namiddag: op afspraak
Woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag gesloten

Menu januari 2020 — 7,00 per maaltijd EUR*
* indien deze prijs voor jou niet haalbaar is dan kan je contact opnemen met de sociale dienst in de Kortrijks straat 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

