Kalender februari

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Februari 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.

Hout vasthouden: het dienstencentrum kan nog altijd open blijven, mits
het naleven van de coronamaatregelen. En dus vind je hier onze nieuwsbrief voor februari.
Het is een open deur intrappen: februari is de kortste maand van het
jaar. Hij zal dus vlug voorbij zijn. Februari is ook de derde en laatste
maand van de meteorologische winter. Met andere woorden: vanaf
maart mogen we al weer van de lente beginnen spreken. Er is evenwel
een weerspreuk die zegt: “een veel te vroege lente geeft brood zonder
krenten”. Of de weergoden er zich iets van zullen aantrekken zullen we
nog moeten ondervinden.
Het is evenwel onze morele plicht om positief en optimistisch te blijven zeker in deze tijden van kakafonische communicatie rond alles wat met
corona te maken heeft. Weer of geen weer, corona of geen corona, we
organiseren weer een en ander waarvan we hopen dat je er je gading
tussen vindt. Hou er wel rekening mee dat er nog steeds een beperking
is in het aantal deelnemers. Rap zijn is dus de boodschap.
Voor de rest hopen we dat jij en je naasten gespaard mogen blijven van
welke corona-variant dan ook; maar onze gedachten gaan ook uit naar
diegenen die dit geluk niet hebben/hadden…
Graag tot in het dienstencentrum.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
4 februari: Wereld Kanker Dag

Wat brengt februari?
De Gele Doos kan jouw leven redden

Mensen leven langer en daarmee vergroot de kans om
een of andere vorm van de ziekte te krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties
heeft 4 februari uitgeroepen tot Wereld Kanker Dag om het bewustzijn
rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen
aan te moedigen. Laat het een symbolische ondersteuning zijn voor al wie
van dichtbij of veraf met de ziekte te maken (gehad) heeft.

Waarom is de Gele Doos voor jou nuttig ? Wat zit er in de
Gele Doos en hoe werkt het? Hoe vul je de papieren in en
waar bewaar je de Gele Doos? De Gele Doos is gratis. Wil je
er eentje bemachtigen? Kom dan naar de infonamiddag met onze
thuiszorgcoördinator, mevr. Sarah Claeys. Breng als het kan 2 recente
pasfoto’s mee, dan kan je meteen aan de slag.
Wanneer?
Dinsdag 15 februari om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel Vooraf inschrijven

Februari = actiemaand Tournée Minérale

Oefengroep kalligrafie

Ga de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen
alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is
niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er
vooral bij. Zelfs wie 'met mate' drinkt, kan voordelen ervaren
van een maandje alcoholvrij. 9 op de 10 deelnemers zeggen dat ze minstens één van onderstaande voordelen ervaren: meer energie, beter slapen, gezonder gewicht, stralender huid, geen kater en dus meer tijd, geld
besparen… Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een hele klus.
Met steun van je familie, vrienden of collega’s lukt dat veel beter. Vertel
daarom iedereen over de uitdaging. Daag hen uit om mee te doen, moedig elkaar aan en hou samen vol.
Meer weten?: www.tourneeminerale.be

Wanneer?

Wie is wie in het dienstencentrum?
Wie onlangs in het dienstencentrum is geweest zal haar
al ontmoet hebben. Sinds eind vorig jaar is Patricia onze
nieuwe medewerkster in de ontmoetingsruimte. Zij vervangt Conny die met pensioen gegaan is.

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

Donderdag 17 februari om 19.00 u

Kaasplankje met Trappistenbier
Tijd voor eens iets anders… Kom genieten van een lekker
kaasplankje met Trappistenbier. Kwaliteit en gezelligheid in
“putje winter”.
Wanneer?
Maandag 28 februari om 15.00 u
Prijs?
10,00 EUR - vooraf kaarten kopen!

Maart 2022: Engelse les - Opfrissing
Engels voor dagelijks gebruik - voor “de gewone man”. Je
hebt ooit Engelse les gevolgd en het zit al een beetje ver?
Heb je zin om jouw Engels eens op te frissen? Of wil je na 2
jaar corona jouw talenknobbel nog eens prikkelen in
groep? Schrijf je dan zeker in voor onze Engelse Les.
Wanneer?
8 dinsdagen: 8/3; 15/3; 22/3; 29/3; 5/4; 12/4; 19/4 en 26/4
telkens om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
40,00 EUR - betalen met bancontact

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

Wat brengt februari ?
Oe Es’t met jouw angsten?
Angst bestaat in vele vormen en iedereen is wel voor iets in
min of meerdere mate bang. Angst is een heel normaal iets
maar te veel angst werkt verlammend. Wordt je ook vlug bang
of geraak je snel in paniek? Zou je in bepaalde situaties ook
meer lef willen hebben of zelfzekerder zijn? Kom horen hoe dat lukt. Workshop met psychotherapeute mevr. Jamie Ponseele.
Wanneer?
Vrijdag 4 februari om 14.15 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

Zorgvolmacht en voorlopig bewind
Wat als je ziet dat jouw ouders “verachteren” en straks
misschien niet meer in staat zullen zijn om hun “zaken” te regelen? Wat als
je vreest later je grip op jouw leven te verliezen en afhankelijk te zullen worden van anderen? Hoe kan je één en ander regelen vóór het zover is? Notaris Meester Kurt Vuylsteke geeft tekst en uitleg.
Deze infonamiddag kon op 16/11/2021 niet doorgaan en wordt nu hernomen.
Wanneer?
Dinsdag 8 februari om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Valentijnsmenu
Voor eenzame en minder eenzame hartjes, voor wie ooit
verliefd was en voor wie nog verliefd is. Cupido maakt het
niets uit maar wij serveren een aperitiefje, een amoureus
gerechtje en een met liefde aangeboden kopje koffie met
een stukje taart.
Wanneer?
Maandag 14 februari om 12.00 u
Prijs?
10,00 EUR - vooraf kaarten kopen!

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

Weetjes
Computerlessen voorjaar 2022:
Je kan nog inschrijven voor:

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.

De Gele Doos kan jouw leven redden
Stel: je woont alleen, je bent nog goed te been, maar
je bent niet meer van de jongsten… Wat zou er
gebeuren als je in huis valt, of als je “wat zou krijgen”,
of als de ambulance jou moet komen halen…? Het is belangrijk dat
hulpverleners bij een noodgeval jouw persoonlijke en medische achtergrond rap kennen. Denk maar aan allergieën, diabetes, hartproblemen,
medicatie… In de Gele Doos bewaar je belangrijke medische en persoonlijke gegevens en vermeld je je noodcontacten. Zo kunnen bijvoorbeeld
ambulanciers of spoedartsen snel de juiste eerste zorgen toedienen.
Zie ook verder in deze nieuwsbrief.

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

Menu februari 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

