Kalender december

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
december 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.

We zijn alweer een maand verder; de laatste maand van het jaar al.
In 2021 is er weer van alles gebeurd maar de corona zijn we nog niet
kwijt. Na een half jaar gesloten te zijn konden we onze werking toch
weer hernemen. We staan dus al een heel stuk verder maar we blijven voorzichtig. Daarom vragen we onze bezoekers om hun coronapas. Dat is niet alleen verplicht, het biedt ook enige veiligheid. Daarom ook blijft het aantal deelnemers aan diverse van onze activiteiten
beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand bewaren en toch de
mondmaskers grotendeels af laten. Maar rap inschrijven voor activiteiten is wel de boodschap. We hopen zo door de 4de coronagolf te
komen. We stellen gelukkig vast dat onze bezoekers zich bijzonder
goed aan de maatregelen houden en zich niet laten afschrikken door
alle verwarrende en soms onbegrijpelijke berichtgeving. Dank je wel
daarvoor. Ooit komt het hele coronagedoe wel tot een einde.
Wat ook tot een einde kwam zijn onze telefoonperikelen. Het dienstencentrum was een hele tijd moeilijk bereikbaar. Je kwam op de
voicemail terecht of in de telefooncentrale van het Sociaal Huis; of je
moest lang wachten op een verbinding. Onze excuses daarvoor. Ook
in de 21ste eeuw blijft techniek techniek, door mensen gemaakt; en
dus niet onfeilbaar… Enfin, doe wel en zie niet om.
Tot de volgende…!
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Gezond binnen - dat lucht op
Wist je dat onderzoek heeft aangetoond
dat de lucht binnenshuis vaak méér vervuild is dan de lucht buiten? Een mens
brengt zo’n 85% van zijn tijd binnen door
(werken, eten, ontspannen, slapen…). Een gezond binnenklimaat is dus
van levensbelang; en dat heus niet alleen omwille van corona. Dit kan je
eraan doen:
• Zorg voor een constante luchtstroom (= ventileren) door een raam
op een klein kiertje of op kipstand te zetten.
• Bij activiteiten waarbij veel vocht vrijkomt (koken, bad of douche,
strijken of de was in huis drogen) zet je beter een korte periode de
deur of een raam wagenwijd open (= verluchten).
• Dat doe je best ook bij het klussen en werken met verf, lijm, hout…
Luchtverfrissers zitten vol chemische stoffen en wierook en kaarsen
verspreiden roetdeeltjes. Zelfs schoonmaakmiddelen bevatten dikwijls schadelijke vluchtige chemische stoffen.
• Laat jouw verwarmingstoestellen tijdig nazien om het risico op
CO-vergiftiging uit te sluiten.
Woon je langs een drukke verkeersweg, zet de ramen dan wel buiten de
spitsuren open, anders heeft het niet veel zin.

Hoevewijk wordt Zone 30
Hou er als je met de wagen naar het dienstencentrum komt
rekening mee dat de ganse Hoevewijk, de Veldm. Montgomerystraat en de Boomgaardstraat “Zone 30” worden. Geef
het goede voorbeeld en laat je ook niet opjagen “als er iemand in je gat zit te duwen”. De verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de
luchtkwaliteit varen er wel bij!
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 december?
Een namiddag magie met illusionist Niko Speleers
De werkgroep cultuur van de Kuurnse Ouderenraad nodigt u uit
voor een namiddag vol magie en misleiding. Je gelooft je eigen
ogen en oren niet! Voorafgegaan door koffie en taart.
Wanneer?
Maandag 13 december om 14.30 u
Prijs?
Gratis, maar inschrijven verplicht
Inschrijven? Bij Christine Dursin (0475/37 65 67) of Robert Hugelier
(0474/25 72 83) of Willy Demeulemeester
(0473/ 81 43 55) of in het dienstencentrum.

Wat kan jij doen aan jouw (hoge) energierekening?
De energieprijzen swingen de pan uit maar je hoeft
niet bij de pakken te blijven zitten. Kom horen hoe
je energie kunt besparen en breng zeker jouw laatste afrekening van gas– en elektriciteit mee. Misschien loont het wel om van
leverancier te veranderen en wij helpen je daar op objectieve wijze mee.
Wanneer?
Dinsdag 14 december om 14.00 u
Prijs?
Gratis - iedereen welkom.

Bloemschikken - Kerststukje maken
Wanneer?
Prijs?

Donderdag 16 december om 14.00 u
15,00 EUR - vooraf komen betalen - beperkt aantal plaatsen.

Oefengroep kalligrafie
De vervolgcursus kalligrafie kon niet doorgaan maar wie al
les volgde en zijn vaardigheden wil blijven onderhouden is
welkom elke derde donderdag van de maand om 19.00 u
om gezamenlijk te blijven oefenen.

Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Wat brengt december?
De Sint kwam, zag en vertrok weer naar Spanje
Maar hij liet wel lekkere sinterklaaskoeken achter… De Sint zelf
zullen we niet zien want hij heeft het te druk om bij de brave
kinderen langs te gaan, maar we kunnen wel smullen!
Wanneer?
Maandag 6 december vanaf 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten komen kopen !

Familiegroep dementie - ontspannende spelnamiddag
Mantelzorgers van personen met dementie worden uitgenodigd
om eventjes hun zorgen te vergeten en samen met lotgenoten te
ontspannen tijdens een leuke spelnamiddag.
Wanneer?
Dinsdag 7 december om 14.00 u
Waar?
Feestzaal WZC H. Familie (Zorg en Welzijn)
Prijs?
Gratis - wel vooraf inschrijven bij Sarah Claeys
(in het dienstencentrum of op tel. 056/73 70 10).
Let wel: enkel voor mantelzorgers van personen met dementie.

Nog samen op rijpere leeftijd?
Sommigen zijn op hogere leeftijd nog gelukkig samen, anderen moeten alleen verder in het leven. Sommigen voelen zich schuldig omdat ze na het verlies van een partner
nieuw levensgeluk gevonden hebben, anderen blijven met
hun verlies kampen of kunnen of willen de stap naar een nieuwe relatie niet
meer zetten. In welke situatie je je ook bevindt, met deze workshop steken
wij jouw een hart onder de riem zodat je met hoop en warmte de komende
feestdagen tegemoet kan zien.
Met mevr. Jamie Ponseele, ergo– en psychotherapeute.
Wanneer?
Vrijdag 10 december om 14.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

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

Weetjes
De coronamaatregelen - ben jij nog mee?
1 september: versoepelingen, 1 oktober: nieuwe
versoepelingen, 1 november: de “cijfers” gaan de
verkeerde kant uit: nieuwe maatregelen…
In het (volwassenen)onderwijs is het zus, in de horeca zo, in de evenementensector hangt het af van… Slimme jongens die het nog allemaal
kunnen volgen. Daarom houden we het (zo) simpel (mogelijk) in het
dienstencentrum:
• Voor alle activiteiten in de ontmoetingsruimte (= benedenzaal) vragen
wij uw coronapas. Dit is voor wie komt eten, komt kaarten, komt vogelpieken of naar een infonamiddag komt.
• Voor cursussen en workshops (= bovenzaal) is dit niet nodig.
• Zolang je aan een tafeltje neerzit hoef je geen mondmasker te dragen.
• Vanaf het moment dat je rondloopt is een mondmasker verplicht (bij
het binnenkomen, naar het toilet gaan, naar het kantoor boven gaan,
bij de pedicure…).
• We ventileren, dus zetten we tijdens een activiteit af en toe de ramen
open. Breng dus zeker een jas of warme trui mee.
• Verder blijft handen ontsmetten en afstand houden ook verplicht.

Nieuwe reeks Line dance
Je kan weer komen inschrijven voor de volgende reeks
Line dance. Zet alvast jouw cowboyboots klaar.
Wanneer? 11 dinsdagen telkens van 14.00 - 16.00 u
11/01, 25/01, 08/02, 08/03, 22/03, 05/04, 19/04,
03/05, 17/05, 14/06 en 28/06.
Waar?
Kubox Kuurne
Prijs?
33,00 EUR - enkel met bancontact te betalen.

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

Menu december 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

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
Behalve in de week van 27- 30/12: 2 dagen op voorhand reserveren

