Kalender april

Nieuwsbrief
Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
April 2022

De maand april staat voor de deur en we zullen het geweten hebben.
Naar verluidt zou de naam ‘April’ komen van het Latijnse ‘aperire’, wat
‘openen’ schijnt te betekenen. De lente - of misschien nog meer de coronabarometer op ‘code geel’ - opent inderdaad weer mogelijkheden
om buiten te komen en samen dingen te doen. Dat zal je meteen merken
als je deze nieuwsbrief opent: hij staat boordevol activiteiten en we hopen dat je er iets naar jouw gading tussen vindt. We zien dat de voorbije
periode verantwoordelijk was voor veel kopzorgen. Daarom hebben we
een workshop ‘omgaan met kopzorgen’ ingepland. Je bent zeker ook uitgenodigd voor onze lezingen over thema’s waar men doorgaans niet zo
vlot over praat: incontinentie en seksualiteit. We hebben daarvoor 2
boeiende sprekers op de kop kunnen tikken. Zeker aangeraden. En uiteraard doen wij ook één en ander rond Pasen. Pasen zit in onze Westerse
traditie en of je nu christelijk- of anders- of niet-gelovig bent: de paashaas mag je niet laten lopen want hij kondigt het mooiste seizoen in de
natuur aan. Als de gasprijs nu nog kan dalen en als de oorlog in Oekraïne
nu nog zou stoppen dan zou iedereen nog een stuk vrolijker zijn… Laat
het jouw gemoed niet al te zeer bezwaren en kom met ons genieten van
de mooie dingen in het leven. Tot in het dienstencentrum.
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.

Verantwoordelijke uitgever : OCMW Kuurne, Marktplein 9, 8520 Kuurne

weetjes
Wijziging eenrichtingsverkeer in het
Centrum
Half april starten de werken voor de centrumvernieuwing in de Kerkstraat tussen de Tramstatie en ‘t Kruiske. Dan verandert ook het eenrichtingsverkeer in de Leiestraat. Vanaf half april mag je
van ‘t Kruiske de Leiestraat niet meer in met de auto! Wie de Leiestraat in
moet zal dus via de Harelbeeksestraat moeten rijden. Terzelfdertijd wordt
de Koning Albertstraat tijdelijk weer tweerichtingsverkeer van de Tramstatie tot de Twaalfde Liniestraat (niet verder)! Wie bijvoorbeeld met de auto
naar Spes Nostra wil zal nog steeds via de Harelbeeksestraat moeten komen. Voor de fietsers verandert er niets. Wees dus extra voorzichtig voor
de zwakke weggebruiker, let goed op de verkeerssignalisatie en hou je
zeker aan de maximumsnelheid van 30 per uur.
Op kuurne.be/centrumvernieuwing vind je alle informatie over de centrumvernieuwing

25/04 - 10/06: buurtnamiddagen Kuurnse
Ouderenraad
De populaire buurtnamiddagen van de Kuurnse Ouderenraad zijn terug en je mag “buurtnamiddag” letterlijk nemen:
op 6 verschillende locaties in de gemeente. Je kan er dus dicht bij huis
met je buren naartoe. Het wordt telkens een namiddag waar het gesprek
over “Kuurne vroeger en nu” centraal staat. Aan de hand van mooie beelden zie je hoe Kuurne veranderde in de loop der jaren. De koffie en het
gebak zullen klaar staan vanaf 14.00 u. Het wordt weer zeer de moeite!
Inschrijven?
Inschrijven is verplicht. Je kan enkel inschrijven voor de
buurtnamiddag in jouw wijk. Je krijgt daarvoor een persoonlijke brief in de bus.
Wanneer?
De datum zal in jouw brief staan.
Prijs?
2,00 EUR - op het moment zelf te betalen.
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 april ?
Goed nieuws: Bewegen op verwijzing is terug
Vind je het moeilijk om voldoende te bewegen? Wil je actiever door het leven gaan zonder daarom lid te moeten zijn van een sportclub? Dan is
‘Bewegen op Verwijzing’ iets voor jou. Samen met de beweegcoach maak je
een plan op om meer te bewegen, op jouw tempo en zonder veel moeite.
Dankzij de Vlaamse Overheid betaal je slechts 5 euro per kwartier consult (of
1 euro met verhoogde tegemoetkoming). Je hebt enkel een verwijsbrief van
je huisarts nodig. Geïnteresseerd? Maak een afspraak met Liesbeth Vangheluwe - tel.nr. 0478/69 24 51 of kuurne@bewegenopverwijzing.be

Urineverlies bij ouderen
Het is een publiek geheim dat zowel mannen als vrouwen er
last van krijgen maar niemand praat er graag over. Je vindt
incontinentiemateriaal voor zowel mannen als vrouwen gewoon in de supermarkt maar toch blijft het een taboe. Dat
willen wij doorbreken. Het is gewoon een vervelend probleem dat bij het ouder worden hoort. Hoe het ontstaat, wat
de gevolgen zijn en wat je er eventueel aan kan doen wordt je haarfijn uit de
doeken gedaan door dr. Mevr. Elodie Beels, Uroloog verbonden aan UZ Leuven en AZ Groeninge.
Wanneer?
Donderdag 21 april om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

Ouder worden en seksualiteit
Ook op rijpere leeftijd kan men verliefd worden, (fysieke) aantrekkingskracht voelen, huidhonger en goesting hebben… Hoe ga je nog om
met elkaar in jaren oude relaties, hoe beleef je intimiteit, seks of het gemis
daaraan, wat met lichamelijke belemmeringen en wat met het aangaan van
nieuwe relaties? Mevr. Els Messelis, Gerontoloog en auteur van talloze boeken, geeft op boeiende en aangename wijze inzicht in deze vragen.
Wanneer?
Maandag 25 april om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven.

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

Wat brengt april ?
De Paashaas op bezoek
En hij brengt door hem zelf gebakken koeken mee…
Wanneer?
Woensdag 13 april om 15.00 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf kaarten kopen.

Bloemschikken: Paasstukje maken
Zo breng je meteen de lente in huis.
Wanneer?
Donderdag 14 april om 14.00 - 16.00 u
Prijs?
15,00 EUR - vooraf komen betalen.

Paasdiner
Met een aperitiefje, een Goedevrijdaggerechtje en een
Paaswaardige koffie stappen wij het Paasweekend in.
Wanneer?
Vrijdag 15 april om 12.00 u
Prijs?
10,00 EUR - vooraf kaarten kopen!

“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 leggen het jou haarfijn uit.
Wanneer?
Op afspraak (056/73 70 12) - toestel meebrengen !
Prijs?
5,00 EUR per consultatie

Nieuw: Social Media voor Opa’s en Oma’s
Na de Paasvakantie starten wij met een korte cursus
Sociale Media. Kom kennismaken met programma’s die de
wereld veranderd hebben. Na 5 lessen hebben Facebook,
Instagram, Youtube, WhatsApp, Snapchat, Tiktok… geen
geheimen meer voor jou.
Wanneer?
woensdag van 9.00 - 12.00 u
Start 20/04 t.e.m. 18/05 - 5 lessen
Prijs?
40,00 EUR te betalen met bancontact.

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

Wat brengt april?
Liefhebber van een goede wandeling?
Schrijf je in in onze wandelclub
We gaan van start gaan met een wandelclub. We
hebben een paar enthousiaste vrijwilligers met
flinke wandelervaring die begeleide wandelingen
zullen uitstippelen. We hebben ook al een aantal geïnteresseerde wandelaars maar je kan er zeker nog bij. 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.
056/73 70 12 of dienstencentrum@kuurne.be

Oe Es’t met jouw kopzorgen?
Voor veel ouderen breekt er na hun pensioen een fijne en
actieve levensfase aan. Maar met het ouder worden kan ook
een confrontatie met verlieservaringen, ingrijpende levensveranderingen en zingevingsvraagstukken volgen. Éen op de
vijf 65+ers en één op de drie 75+ers kampt met kopzorgen. Wil jij beter
leren omgaan met jouw kopzorgen? Onze workshop met psychotherapeute mevr. Jamie Ponseele helpt jou op weg.
Wanneer?
Vrijdag 1 april om 14.15 u
Prijs?
Gratis maar wel vooraf inschrijven

Workshop aperitiefhapjes maken
Wie met Pasen lekkere hapjes wil serveren kan ze hier leren
maken. Eenvoudig en lekker!
Wanneer?
Donderdag 7 april om 9.30 u
Prijs?
5,00 EUR - vooraf komen betalen

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

Menu april 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

