Kalender juli en augustus

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Juli en augustus 2022

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.

De vakantie staat weeral voor de deur. Voor de meesten is dit een tijd
om naar uit te kijken. Maar voor sommigen is het echter een tijd om tegen op te zien… Misschien eerst nog eens extra genieten met de (klein)
kinderen maar met “Kortrijk congé” zal het weer stil zijn in de straten
van Kuurne. Een mooie gelegenheid om te profiteren van de rust; of
voor wie alleen achter blijft soms ook een tijd van eenzaamheid en onrust. Weet dat het dienstencentrum open blijft in juli en augustus. We
hebben dit jaar geprobeerd om de vakantie in huis te halen: Spaans aperitief, een terrasje met streekbier, een Frans ontbijt, ijsjes… Je hoeft er
dit jaar niet voor naar het buitenland te gaan. En we sluiten de congé af
met een typisch Vlaamse lekkernij: ter plaatse gebakken pannenkoeken.
Veel mensen zullen tijdens de zomermaanden met hun e-bike op pad
gaan. E-bikes zijn een ware boost voor de mobiliteit van ouderen, maar
het verkeer maakt het niet altijd evident om zorgeloos te fietsen. Daarom bieden we in samenwerking met Okra Kuurne een workshop Elektrisch fietsen aan. Een aanrader! Op die manier zullen juli en augustus
voorbij vliegen. En zegt het spreekwoord niet: “de tijd gaat sneller als je
je amuseert”? We willen ook al meegeven dat je reeds kan inschrijven
voor line-dance in september en dat volgende computerlessen gepland
zijn: Smartphone/tablet (Android) voor gevorderden; iPhone/iPad
(Apple) voor gevorderden; Windows 11 en Beter fotograferen met je
smartphone. We wensen jou een fijne zomer toe.
Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

Menu juli 2022

Wat brengen juli en augustus?
Spaanse aperitiefweek
Je kan weer komen genieten van een heerlijk zomers aperitief met een bordje tapas.
Wanneer? Van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli telkens
van 11.00 - 12.00 u
Prijs?
6,00 EUR per glas - vooraf kaarten kopen

Zin in een dame-blanche of coupe fraise?
Wanneer? Woensdag 13 juli van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
5,00 EUR - Vooraf kaarten kopen.

Zomertijd = terrasjestijd
Warm weer of minder weer, een streekbiertje met een
hapje smaakt altijd. De gezellige babbel krijg je erbij.
Wanneer? Van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 juli telkens
van 14.00 - 16.00 u
Prijs?
4,00 EUR

Nieuw: Frans ontbijtje
We doen eens zot en serveren een lekker Frans ontbijtje. Je
ruikt de croissantjes al van hier.
Wanneer? Dinsdag 2 augustus van 9.30 - 10.30 u
Prijs?
5,00 EUR - Vooraf kaarten kopen.

Zomertijd = ijsjestijd
Een echt “crèmeke” met een hoorntje mag in de zomer ook niet ontbreken.
Wanneer? Donderdag 11 augustus vanaf 14.00 u
Prijs?
3,00 EUR

Om de congé af te sluiten: Pannenkoekenbak
Wanneer? Dinsdag 23 augustus om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

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

Workshop Veilig en economisch elektrisch fietsen
Voor veel mensen is hun elektrische fiets een zegen maar
het rijdt niet hetzelfde als met een gewone fiets. Tijdens
deze workshop krijg je eerst een deel theorie over de wegcode, de juiste fietsattitude (wat is goed voor mij en mijn fiets), de controle en de veiligheid van
jouw fiets. Daarna volgt een praktisch gedeelte op een afgesloten parcours met
tips en tricks voor remmen, stoppen, schakelen, zuinig rijden; en daarna een
deel op de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten enz… Een
must voor wie veilig met de elektrische fiets op weg wil!
Wanneer?
Dinsdag 12 juli om 13.30 u
Prijs?
Gratis maar inschrijven verplicht - plaatsen zijn beperkt!
Jouw elektrische fiets meebrengen natuurlijk!
i.s.m.

Wandelclub Ter Groenen Boomgaard
Onze 2de wandeling gaat opnieuw doorheen Kuurne en
volgt een traject van 8 km. Zorg voor aangepaste kledij en hopelijk hebben we
onze zonnehoed van doen. Zeker ook water voor onderweg meebrengen.
Wanneer?
Donderdag 14 juli om 14.00u
Prijs?
Gratis maar vooraf inschrijven (kwestie van verzekering).

“Eerste hulp bij computerproblemen”
Je kan goed overweg met jouw computer, tablet of smartphone
maar zit af en toe met een klein probleempje... Onze computerspecialisten helpen jou verder.
Wanneer?
Op afspraak (056/73 70 12) - slechts 5 plaatsen beschikbaar
Volgende consultaties = 19/07
Prijs?
5,00 EUR per consultatie - toestel meebrengen !

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 2022 — 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

