Kalender juli en augustus

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Juli en augustus 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 dan een mailtje naar dienstencentrum@kuurne.be. Zo hebben we meteen
jouw toestemming en jouw e-mailadres.

Hallo iedereen!
Van onze kant is dit een blij weer zien. Neen, het virus is nog niet weg.
En ja, we kunnen weer wat vrijer bewegen. Tijd dus om ook in het dienstencentrum wat meer in de richting van “normaal” op te schuiven. Je
kan weer bij ons komen eten, de naaiclub en de vogelpiekclub is weer
actief en op woensdag kan je opnieuw komen kaarten en breien. We
houden ons wel strikt aan de veiligheidsmaatregelen: mondmasker, handen wassen en ontsmetten en afstand houden. Enkel op die manier kunnen we onze activiteiten weer hervatten.
We hopen dat jij en je naasten gespaard bent gebleven van persoonlijke
drama’s. De corona-lockdown heeft op velen een grote impact gehad.
Misschien wil je daarover praten, wellicht heb je er deugd van te horen
hoe anderen ermee omgegaan zijn, misschien zit je in een rouwproces
en heb je nood aan een deskundig luisteraar… Als het wat lastig lijkt om
de draad weer op te pakken, kom dan gerust langs op 3 juli voor een sessie inspiratie en een hart onder de riem.
Juli en augustus zijn traditioneel rustige maanden. We plannen nu ook
geen grote dingen omdat we de afstandsregel willen respecteren maar
je vindt achteraan terug wat we wel doen. Van harte welkom.
Hou het verder veilig, hou het gezond en zorg zeker voor voldoende bescherming tegen de hitte en de zon.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Menu juli 2020

Wat brengen juli en augustus

Wat deed de lockdown met jou en hoe moet het nu verder? Samen zoomen we in op wat de lockdown en het
isolement voor jou betekend heeft. Daarna richten we ons
vizier op de toekomst en je krijgt waardevolle inspiratie om
de draad weer op te pikken.
Met begeleiding van psychotherapeute Jamie Ponseele.
Wanneer? Vrijdag 3 juni van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - vooraf inschrijven
Zomer in zicht - bescherm jezelf tegen de hitte
Infonamiddag met diëtiste Sandra Vanoverbeke, boordevol tips om het hoofd
koel te houden en de zomer gezond door te komen. We leren je ondertussen
enkele gezonde alternatieven voor de klassieke frisdranken kennen.
Wanneer? Dinsdag 7 juni van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis - vooraf inschrijven
Vakantietijd = ijsjestijd
Je hoeft vooraf geen kaart te kopen maar je moet je wel
inschrijven voor ons jaarlijks ijssalon. We serveren jou dan
graag een met zomerliefde bereidde ijscoupe.
Wanneer? Maandag 3 augustus van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - vooraf reserveren want de plaatsen
zijn beperkt
Spaanse aperitiefweek
Je hoeft er niet voor naar Spanje te gaan dit jaar… in de
week van 17 tot 21 augustus kan je komen genieten van een heerlijk zomers
aperitief met een bordje tapas.
Wanneer? 17-21 augustus telkens van 11.00 - 12.00 u
Prijs?
5,00 EUR per glas
Koffie met taart
Als dat niet lang geleden is…?
Wanneer? Maandag 24 augustus van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - Vooraf kaarten komen kopen. Wie nog kaarten
heeft van 26/3 kan die gebruiken - aantal plaatsen is beperkt!
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) of op dienstencentrum@kuurne.be

Hou je nu al klaar voor september

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

De cursussen die in maart niet konden starten of werden onderbroken worden in september hervat:

Spaanse les: hervat woensdag 2 september van 9.00 - 11.00 u. 1ste
les is herhaling - er is nog plaats, je kan nog inschrijven.

Geheugentraining: maandag 7, 14, 28 september en 12 oktober van
14.00 - 16.00 u - er is nog 1 plaats beschikbaar.

Engelse les module 3: start dinsdag 8 september van 14.00 - 16.00 u.
- er is nog plaats, je kan nog inschrijven. 6 lessen - 30,00 EUR.

Cursus patchwork: start dinsdag 8 september van 18.30 - 21.00 u. 10
lessen en een terugkomles - er is nog plaats, je kan nog inschrijven.
50,00 EUR.

Cursus Kaligrafie: start donderdag 10 september van 19.00 - 21.30 u.
8 lessen - 80,00 EUR.
Je kan ook al inschrijven voor de computerlessen:

Haal meer uit internet: vanaf maandag 14/9 van 9.00 - 12.00 u 100,00 EUR.

Haal meer uit je iPhone of iPad: vanaf woensdag 16/9 van 18.00 21.00 u - 80,00 EUR.

Apps voor elke dag: vanaf woensdag 9/12 van 18.00 - 21.00 u - 40,00
EUR.

Mijn PC voor elke dag: vanaf donderdag 17/9 van 9.00 - 12.00 u 100,00 EUR.

Starten met computer deel 2: vanaf donderdag 17/9 van 13.30 16.30 u - 100,00 EUR.
Noteer ook:

Informatienamiddag over Osteopathie: dinsdag 22/9 van 14.00 - 16.00
u. In samenwerking met de Grootouderactie van de Gezinsbond. Gratis - slechts 30 plaatsen beschikbaar.

Familiegroepen Alzheimerliga: ervaringen uitwisselen onder gelijken
- donderdag 24/9 - meer info in de volgende nieuwsbrief.

Tai Chi: vanaf donderdag 17/9 van 9.00 - 10.30 u - 13 keer - 39,00 EUR
(of 7,80 EUR met speciale UitPaskorting)

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 a ugustus 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 openin
openingsuren

