Kalender januari

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Januari 2022

Deze nieuwsbrief is opgemaakt begin december 2021, aan de vooravond
van een nieuw overlegcomité dat mogelijks nieuwe coronamaatregelen
zou nemen. De kalender voor januari 2022 is dus jammer genoeg onder
voorbehoud… We houden het veilig en we houden vol.

Koffie met taart
Wanneer?
Prijs?

Donderdag 13 januari 14.00 u
3,00 EUR - vooraf kaarten kopen

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.

Januari: afspraak met de gelukwensen voor het komende jaar. Het tijdstip om goede voornemens te maken en te dromen van meer: veel geluk,
een goede gezondheid, uitstapjes met vrienden of familie… De vraag is
alleen: wanneer komen die wensen/dromen uit. Het geluk wordt ook dit
jaar op de proef gesteld; en niet iedereen vergeet de voorbije periode
even snel.
Ik hoorde deze morgen deze uitspraak op de radio: “De helden van 2021
zijn o.a. de ‘coronakinderen’”… kinderen die opgroeien in de tijd van corona , kinderen die nooit anders gekend hebben maar die ook niet ‘steen
en been’ klagen, kinderen die noodgedwongen zeer creatief moeten zijn
om toch hun eigen geluk te zoeken.
Ik weet wàt ik u zal toewensen. Wannéér ik u dat geluk mag toewensen,
weet ik niet, het duurt allemaal wat langer dan verwacht. Ik hoop dat u
de moed vindt om net zoals de coronakinderen, ook blijvend creatief te
zijn in het zoeken naar het geluk in kleine dingen en dit geluk ook met
anderen te delen. Iedereen gelukkig maken kunnen we niet, maar laat
het ons als Kuurnenaar toch proberen. Nog even volhouden, het komt
wel. Prettig nieuwjaar !
Bram Deloof - Schepen Sociale Zaken, Welzijn en Geluk, Integratie, Armoedebestrijding

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Voor wie begint te twijfelen...
Volgende info haalden we bij Gezondheid en Wetenschap:
Sinds oktober is het aantal coronabesmettingen opnieuw
fors omhooggegaan. Het blijft velen verbazen: dubbel gevaccineerd en toch besmet. Deze zogenaamde doorbraakinfecties zijn echter niet verwonderlijk.
Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat gevaccineerde personen die alsnog besmet raken met de deltavariant, het coronavirus even goed kunnen
doorgeven als niet-gevaccineerde personen. Dat wil niet zeggen dat de
vaccins niet werken. Veelvuldig onderzoek heeft duidelijk bewezen dat
vaccinatie weldegelijk werkt. Een vaccin is echter nooit 100% effectief. Op
een moment dat er veel virussen circuleren, is het niet verwonderlijk dat
er meer mensen besmet geraken, ook gevaccineerden, maar veel gevaccineerden worden niet of hooguit een beetje ziek en doorbraakinfecties zijn
vaker mild.
Vaccinatie zorgt ervoor dat je lichaam veel sneller antistoffen aanmaakt
zodra je in aanraking komt met het coronavirus. Dat kan echter een paar
dagen duren. Daardoor kunnen ook gevaccineerde personen een paar dagen ziek zijn, positief testen en het virus mogelijk doorgeven. Eens de immuunreactie door je geheugenimmuunsysteem goed op gang komt, ruimt
je lichaam het virus op. Het immuunsysteem van een persoon die niet gevaccineerd is, reageert ook, maar veel trager. Daardoor kan het virus zich
veel beter vermenigvuldigen. De kans dat je ernstig ziek wordt, is dus groter. De wetenschap, zeker omtrent covid-19, verandert continu. Dat heet
voortschrijdend inzicht. Daardoor worden maatregelen voortdurend bijgesteld, tot ergernis van velen. Veel zaken kunnen niet voorspeld worden,
maar andere staan wel vast. Zo is duidelijk aangetoond dat de coronavaccinatie werkzaam en veilig is.
Bron en meer weten: www.gezondheidenwetenschap.be
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 januari?
Computerlessen voorjaar 2022

Smartphone/tablet (Android) - deel 2
15 lessen op maandag van 9.00 - 12.00 u
Start 07/02/2022 - 105,00 EUR
 App’s voor elke dag (Android/iPhone)
5 lessen op woensdag van 9.00 - 12.00 u
Start 09/02/2022 - 40,00 EUR
 Haal meer uit het internet
15 lessen op donderdag voormiddag van 9.00 - 12.00 u
Start 10/02/2022 - 105,00 EUR
 Beter fotograferen met je smatphone (Android/iPhone)
15 lessen op donderdag namiddag van 13.00 - 16.00 u
Start 10/02/2022 - 105,00 EUR
Betalingen computerlessen: enkel bancontact - te betalen in het dienstencentrum.

“Eerste hulp bij computerproblemen”
Jouw computer hapert en je weet niet goed hoe het
komt. Je hebt een nieuwe smartphone maar je kan er
niet goed weg mee. Jouw (klein)kinderen leggen het wel uit maar veel te rap
en je kan niet goed volgen. Je hebt een computerles gevolgd, maar bent één
en ander vergeten. Je zou een nieuwe computer willen kopen maar je begrijpt niet veel van wat de verkoper jou wil aansmeren… Kortom: je bent
digitaal wel mee maar zit af en toe met een klein probleempje. Wij kunnen
jou helpen. Kom met jouw vragen naar ons team van computerstudenten en
breng zeker jouw toestel mee.
Wanneer?
Dinsdag 18 januari om 13.30 - 16.00 u
Prijs?
Gratis, verdere consulten: 12,00 à 20,00 EUR afhankelijik
van de ingreep.
Vooraf reserveren noodzakelijk !
Inschrijven voor een activiteit : in het dienstencentrum of op telefoonnummer
056/73.70.12 (Dirk Vandekerkhove) of op dienstencentrum@kuurne.be

Wat brengt januari ?
Nieuwe reeks Line dance

Weetjes
Actiemaand baarmoederhalskanker – januari 2022

Eindejaarskilootjes kwijtraken of gewoon een leuke hobby beoefenen? 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 in het
dienstencentrum

Nieuwe reeks Tai Chi
Is Line dance iets te heftig voor jou en hou je meer van
rustige bewegingen, dan wordt je zeker helemaal “zen”
met Tai Chi.
Wanneer? 18 donderdagen telkens van 9.00 - 10.30 u
20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 10/03, 17/03, 24/03
31/03, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 02/06, 09/06 en
16/06
Waar?
Sportpark Kuurne
Prijs?
53,00 EUR - enkel met bancontact te betalen in het
dienstencentrum

Nieuwe reeks Bewegen op Maat
Onze bekende beweegoefeningen onder professionele
begeleiding (het aperitiefje krijg je erbij).
Wanneer? 12 vrijdagen telkens van 10.15 - 11.15 u
07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 01/04, 15/04, 29/04,
13/05, 03/06 en 17/06
Prijs?
24,00 EUR vooraf te betalen voor de ganse reeks (niet per les)

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

Jaarlijks wordt in de maand mei aandacht gevraagd voor baarmoederhalskanker. Vanaf 2022 wordt de maand januari actiemaand. Het is niet
onlogisch dat vooral jongere vrouwen aangesproken worden, maar ook
al ben je wat ouder, dan heb je baat bij een regelmatige screening. In
2019 bijvoorbeeld waren 35% van de geregistreerde baarmoederhalskankers bij dames ouder dan 60. Zelfs al kom je niet meer in aanmerking
voor het gratis bevolkingsonderzoek, een gesprekje met jouw huisarts of
gynaecoloog kan nooit kwaad.

Aanpassing prijs pedicure
Alles wordt duurder tegenwoordig. Dat zal je allicht ook al
ondervonden hebben als je met jouw winkelkar aan de kassa komt. Ook wij maken af en toe de berekening… Het Vast Bureau van
het OCMW heeft in vergadering van 12 oktober 2021 beslist om de prijs
van een pedicurebehandeling in het dienstencentrum te verhogen met
0,50 EUR. Je betaalt vanaf 01 januari 2022 17,00 EUR voor een behandeling. De uren van de voetverzorging zijn ook veranderd: telkens op maandag– en donderdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 u.

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

Menu januari 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

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

