Kalender maart

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Maart 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.

Wie had het ooit gedacht? Na 2020 en 2021 is met 2022 het derde coronajaar ingegaan. Het derde al… ‘t Is maar hoe je het bekijkt. We komen
juist uit de periode van “30 dagen zonder klagen” en de coronabarometer neigt naar oranje - tegen dat deze nieuwsbrief in jouw bus valt misschien al naar groen? Bovendien is de winnaar van Kuurne-BrusselKuurne weer als eerste over de meet gekomen. Maart staat voor de deur
en daarmee de belofte van mooi lenteweer. We blijven dus positief gestemd. Want zegt het spreekwoord niet: “een nieuwe lente, een nieuw
geluid”? Nieuw is alleszins dat we zullen starten met een wandelclub.
Enkele ervaren vrijwilligers kwamen met het voorstel om een aantal keer
per jaar een wandeling uit te werken. Velen kijken uit naar de start van
het wielerseizoen. Je zal de groepjes wielertoeristen straks weer door de
straten van Kuurne zien scheuren, maar niet iedereen voelt zich geroepen om op 2 “tubekes” te balanceren. Vandaar: regelmatig een stevige
wandeling doen is zeker even sportief en je hebt er alleszins minder duur
materiaal voor nodig. Ben je geïnteresseerd, neem dan zeker contact
met ons op. Met alle respect overigens voor om het even welke sport-,
fiets– of andere vriendengroep en de vele vrijwilligers die deze draaiende houden. Dank je wel ! Jullie zijn het beste medicijn tegen verzuring .
Tot in het dienstencentrum.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
27/2 –6/3: week van de vrijwilliger
Ze zijn echt niet te tellen: de mensen die zich onbezoldigd inzetten in een organisatie zonder winstoogmerk.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving.
Door hun inzet in de sport, de zorg, het onderwijs, de
culturele sector of de welzijnssector kunnen activiteiten
en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen en levert vaak leuke
en boeiende ervaringen op. Maar soms wordt vrijwilligerswerk te vanzelfsprekend gevonden. Soms wordt vrijwilligerswerk aanzien als “passe-partout”. Dat is het zeker niet.
Daarom aan alle vrijwilligers: een dikke en welgemeende
dankjewel !
Vrijwilliger worden in Kuurne? Neem zeker een kijkje op
Give a Day

Maart: actiemaand bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. In het begin heb je eerst geen klachten. Daardoor wordt
de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is dus belangrijk om dikkedarmkanker
op te sporen vóór je klachten hebt. Dat kan met een stoelgangtest. De
behandeling is meestal minder zwaar en je hebt meer kans om te genezen
bij een vroegtijdige opsporing. Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74
jaar kunnen zich om de 2 jaar gratis laten screenen op dikkedarmkanker
door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Maak daar dus zeker
gebruik van als je een uitnodiging met een afnameset in de bus krijgt.

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 maart ?
Pannenkoekenbak
Als dat niet lang geleden is… Ter plaatse gebakken en
met liefde geserveerd. Daarvoor zou je toch de maartse
buien trotseren?
Wanneer?
Donderdag 10 maart om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen !

Oefengroep kalligrafie
Wanneer?

Donderdag 17 maart om 19.00 u

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 21 maart om 14.30 u
Prijs?
2,00 EUR - 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.

Lenteijs
Neen, geen verlate schaatsbeurt of gratis skiles, maar lekkere ijscoupes om het einde van de winter en de start van
het voorjaar te vieren. We dagen de zon uit met een dame
-blanche, een bananasplit of een coupe brésilienne…
Wanneer?
Donderdag 31 maart om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
3,00 EUR per stuk

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

Wat brengt maart ?
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.
Deze workshop kon in februari niet doorgaan en wordt nu hernomen
Wanneer?
Vrijdag 4 maart om 14.15 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven - nog slechts enkele
plaatsen vrij!

Weetjes
“Eerste hulp bij computerproblemen”
Veel ouderen kunnen ondertussen goed overweg met hun
computer, tablet of smartphone maar zitten af en toe met
een klein probleempje (de computer loopt traag, een update lukt niet goed, een appje werkt niet, je krijgt een instructie die je niet begrijpt of vertrouwt…). Voor zo’n zaken gaan wij in
zee met een groepje computerstudenten die jou kunnen helpen in
duidelijke, begrijpbare taal en op jouw tempo.
Wanneer?
Op afspraak (056/73 70 12) - toestel meebrengen !
Prijs?
5,00 EUR per consultatie

Maart 2022: Engelse les - Opfrissing

Bewegen op Maat: nog enkele plaatsen vrij

Je hebt ooit Engelse les gevolgd en het zit al een beetje
ver? Of je wil binnenkort ginds ter plaatse de Brexit eens
bestuderen? 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. Verwacht geen Shakespeare maar praktisch Engels voor elke dag.
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

Onze bekende beweegoefeningen onder professionele
begeleiding (het aperitiefje krijg je erbij).
Wanneer? Vrijdagvoormiddag telkens van 10.15 - 11.15 u
04/03, 18/03, 01/04, 15/04, 29/04, 13/05, 03/06 en 17/06
Prijs?
16,00 EUR vooraf te betalen

Oefengroep patchwork
(voor wie ooit al eens een cursus patchwork gevolgd heeft).
Samen aan een werkstuk bezig zijn is zoveel leuker en
inspirerender dan alleen thuis aan uw quilt te naaien.
Wanneer?
Om de 14 dagen op dinsdagavond van
18.00 - 21.00 u

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

Liefhebber van een goede wandeling?
Schrijf je in in onze wandelclub
We willen van start gaan met een wandelclub. We
hebben een paar enthousiaste vrijwilligers met
flinke wandelervaring die begeleide wandelingen
willen uitstippelen. Voor mensen die zeker enkele kilometers aankunnen.
3 à 4 wandelingen per jaar. Niet voor slenteraars of rolstoelen, maar we
maken er natuurlijk ook geen competitie van!
Interesse? Schrijf je dan zeker in en je krijgt binnenkort een uitnodiging.

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

Menu maart 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

