“hou vol, het komt goed”

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Februari 2021

Belronde
Eind vorig jaar belden we met een aantal vrijwilligers alle 80-jarigen van Kuurne
op om hen namens het gemeentebestuur een warm eindejaar en een hoopvol
2021 te wensen. Daarbij merkten wij dat ouderen heel grootmoedig en optimistisch met het hele coronagebeuren omgaan. “De Lock down is lastig, maar het is
het einde van de wereld niet…”. Een wijze les in relativeren en positief ingesteld
zijn… Dank u wel !
Computerlessen
Je kan nog altijd inschrijven voor de computerlessen. Het programma vind je in
onze vorige nieuwsbrief. Als er voldoende inschrijvingen zijn gaan de lessen zeker door - online om te beginnen. Heb je interesse, schrijf je dan zeker in en we
houden je verder op de hoogte.
Als corona zwaar begint te wegen…
Nemen de sombere gedachten de overhand, blijf je met een onverwerkt verlies
of gemis zitten en vreet de corona aan jouw gemoed? Je kan nog steeds bij onze
therapeute terecht voor een kortdurende psychotherapie. Meer inlichtingen of
een afspraak maken? In het dienstencentrum of op tel. nr. 056/73 70 12
Een afspraak maken voor:

Gespecialiseerde voetverzorging: 056/73 70 12

Dieetadvies: 056/73 70 12

Beweegcoach: 0491/36 99 07 (verwijsbrief huisarts nodig)

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.

Halfweg januari weeral… De tijd vliegt, ondanks corona... We leven
van veiligheidsraad naar veiligheidsraad en vóór 1 maart kunnen we
de activiteiten in het dienstencentrum niet hervatten. Je krijgt daarom voor februari deze afgeslankte nieuwsbrief.
We zouden bij het begin van het nieuwe jaar meteen graag beroep
willen doen op jullie medewerking. Het is zo stilaan de tijd waarin we
de Kerst- en Nieuwjaarskaarten weer opruimen. Sommige mensen
bewaren die graag maar als jij ze gewoonlijk weggooit, dan zouden
wij ze graag van jou krijgen om te hergebruiken. Er zijn immers veel
mensen die nooit een Kerstkaartje krijgen en daar willen wij volgende
Kerst– en Nieuwjaarsperiode verandering in brengen. Een vrijwilligster van ons Sociaal Huis zal de kaartjes recycleren en verwerken om
eind 2021 te kunnen bezorgen aan die “vergeten” mensen als teken
dat er altijd wel ergens iemand is die aan hen denkt. Heb je dus Kerst
– en Nieuwjaarskaartjes die je van plan bent weg te gooien, bezorg ze
ons dan en help ons anderen op het einde van dit jaar een warm gevoel te geven.
Je kan je kaartjes kwijt op volgende verzamelplaatsen: de Bibliotheek,
De Drie Wijzen, Bakkerij Sint Pieter en het dienstencentrum.
Alvast bedankt en al weten we nu nog niet wanneer: graag tot ziens!
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Menu februari 2021 — 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

Enkel afhalen ! Tussen 11:30 en 12:00 u - mondmasker ophouden, handen ontsmetten en afstand houden.

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

