Kalender juli en augustus

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Juli en augustus 2021

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.

Geloof het of niet, dit voorwoord is bijna volledig hetzelfde als vorig jaar.
Dit keer de laatste keer hopelijk.
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. We houden ons
nog steeds 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. Als het wat lastig lijkt om de draad
weer op te pakken, kom dan gerust langs. Nu zo goed als alle 60+ers gevaccineerd zijn, zijn we weer wat meer op ons gemak.
Juli en augustus zijn traditioneel rustige maanden. We plannen nu ook
geen grote dingen omdat we de afstandsregels 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 2021

Wat brengen juli en augustus?
Spaanse aperitiefweek
Je hoeft er niet voor naar Spanje te gaan dit jaar… in de
week van 26 tot 30 juli kan je weer komen genieten van
een heerlijk zomers aperitief met een bordje tapas.
Wanneer? Van maandag 26 t.e.m. 30 juli telkens van
11.00 - 12.00 u
Prijs?
5,00 EUR per glas

Koffie met taart
Als dat niet lang geleden is…?
Wanneer? donderdag 22 juli van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - Vooraf kaarten komen kopen.
Het aantal plaatsen is beperkt!

Vakantietijd = ijsjestijd
Warm weer of minder weer, een ijsje smaakt altijd en de
gezellige babbel krijg je erbij. We serveren jou graag een
met zomerliefde bereidde ijscoupe.
Wanneer? Donderdag 12 augustus van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR - Vooraf kaarten komen kopen.
Het aantal plaatsen is beperkt!

Bewegen Op Maat - nieuwe reeks
Bij Bewegen Op Maat doen we gemakkelijke turnoefeningen vanop een stoel. Je beweegt veel zonder je te
forceren en achteraf ben je ook niet “rat-af”… Het is
niet alleen gezond, het is ook zeer leuk. En we sluiten af met een aperitiefje. Je
kan daarna weer opgeladen het weekend in!
Wanneer? Vrijdagvoormiddag, om de 14 dagen - telkens van 10.15 11.15 u - start op 20 augustus - 10 keer tot aan de Kerstdagen
Prijs?
20,00 EUR voor de ganse reeks. Inschrijven verplicht - plaatsen zijn
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

Wat brengen juli en augustus?

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

Komt een man bij de dokter - op de koffie met dr.
Geert Veldeman
Dr. Geert Veldeman heeft niet alleen een mooi gevulde carrière
als huisarts, hij is ook een begenadigd verteller. Tijdens deze
causerie leer je het leven kennen van een huisarts: leuke en
minder leuke anekdotes, hilarische en schrijnende toestanden,
de soorten mensen die je tegenkomt, de veranderende wetenschappelijke inzichten, over hypochonders en non-believers,
hoe hij als huisarts zelf met een ernstige ziekte te maken kreeg en daarmee
moest omgaan…
Kortom het leven zoals het is en 2 uur boeiend luisterplezier.
Wanneer?
Donderdag 1 juli om 14.00u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven.

Ik ben oud maar zeker niet “out”
Heb je soms het gevoel dat je niet meer mee kunt? Heb je
het gevoel dat alles een beetje te snel gaat? Geen nood: je
bent niet alleen; en vooral: je bent zeker niet afgeschreven
(“out” in het Engels). Leer zien dat “niet meer mee kunnen” eigenlijk niet bestaat, leer zien dat je nog zoveel betekent en dat je op zo veel gebieden nog een
voorbeeld bent voor wie jonger is.
Boeiende workshop met mevr. Jamie Ponseele, ergo– en psychotherapeute.
Wanneer?
Vrijdag 2 juli om 14.00u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven, plaatsen zijn beperkt.

Gezonde voeding: melkproducten
Algemeen wordt aangenomen dat melk gezond is. Waarom
is dat zo? Welke melkproducten bestaan er allemaal, hoe
worden ze gemaakt en hoe verschillen ze van elkaar? Welke
voedingsvoordelen bieden ze en wat zijn de alternatieven?
Je verneemt het allemaal van onze diëtiste mevr. Sandra Vanoverbeke.
Wanneer?
Dinsdag 6 juli om 14.00u
Prijs?
Gratis, maar vooraf inschrijven.
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 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

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

