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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Familiezorg heeft alles in huis voor de zorg bij u thuis!
 Gezins- en ouderenzorg
Ook gegarandeerde zorg tijdens de eerste twee weken na ontslag uit
het ziekenhuis
 Thuiskraamzorg 'de wieg'
Zorg rond geboorte, voor moeder, baby en het hele gezin
 Praktijkhulp
Onderhoud van uw woning, was en strijk, ook met dienstencheques
 Oppas en assistentie met vrijwilligers, overdag én ‘s nachts
Ook bij personen met dementie en bij kinderen en volwassenen met
een beperking
 Klusjesdienst Graag Gedaan
Voor kleine herstellings- of onderhoudswerken in en rond de woning
 Expertisecentrum Kraamzorg 'de wieg'
Voor alle vragen over zwangerschap, geboorte en kraamtijd,
infomomenten voor ouders
 Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, advies en thuisbegeleiding rond dementie,
documentatiecentrum, gespreksgroepen
 Regionaal Dienstencentrum Zonnewende
Woningaanpassing, ergotherapie aan huis, personenalarmering,
lezingen en ontmoetingsmomenten rond thuiszorg
 Opleiding tot verzorgende / zorgkundige

Gratis abonnement De Lijn
Vanaf dit jaar krijgt iedereen die ouder is dan
65 jaar niet langer een gratis abonnement van
De Lijn.
Wie echter recht heeft op een
tegemoetkoming voor personen met een
6
handicap (inkomensvervangende
tegemoetkoming, integratietegemoetkoming
of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
behoudt het recht op een gratis abonnement.
U hoeft in dit geval geen attest te vragen. De
Lijn beschikt over alle nodige gegevens.
Heeft u een tegemoetkoming en krijgt u toch
geen gratis abonnement? U kan hiervoor
contact opnemen met De Lijn
(tel. 070 220 200 - 0,30 EUR/min).

Uw contactpersoon
van Familiezorg
geeft u graag meer
informatie over
deze diensten.

Afzeggen van de geplande zorg of
hulp?
Familiezorg West-Vlaanderen vzw zet alles in om de
zorg of hulp voor u goed te organiseren.
Als u de zorg of hulp door omstandigheden dient af te
zeggen, dan vragen we om zo vlug mogelijk telefonisch
contact op te nemen (en niet schriftelijk / per e-mail).
U kan de dienst 24/24 uur bereiken:
 tijdens de kantooruren in uw regiohuis
 buiten de kantooruren en bij hoogdringendheid via
6
het permanentienummer:  050 33 02 70
Bij annulering na 15 uur de werkdag voordien en als
geen overmacht kan worden aangetoond, rekent
Familiezorg West-Vlaanderen vzw een vergoeding aan
die hoogstens gelijk is aan de gebruikersbijdrage die u
voor de geplande zorg of hulp zou betalen.
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Opendeur regiohuis Waregem

.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is al meer
dan 40 jaar actief in de regio Waregem. Na vele
jaren werking vanuit het contactadres in de
Joris Verhelststraat, diende de nood aan een
ruimer regiohuis zich aan. Op vrijdag 28
februari opende de Hr. Joost Kerkhove,
schepen van sociale zaken in Waregem,
officieel het nieuwe regiohuis in de Guido
Gezellestraat 10. Iedereen is er welkom voor
alle informatie over ons thuiszorgaanbod in
Waregem en omstreken (in West- en OostVlaanderen).

Agenda voor personen met
dementie en hun mantelzorgers
Seizoensviering
Op het ritme van de seizoenen maken we tijd voor
een hoopvolle viering. Voor en na de viering is er
kans tot ontmoeting en gesprek.
 Woensdag 1 april 2015, van 14.30 tot 15.30 u.,
ontmoeting en gesprek vanaf 14 u. en na de
viering.
 Bijdrage: 2 euro
Fotonkoor
Personen
Fotonkoormet dementie en hun mantelzorgers
zingen
samen!
Personen
met dementie en hun mantelzorgers

Vrijdag
17 april 2015, onthaal en koffietafel van
zingen
samen!
14.00
tot
u., zingen
van en
14.30
tot 15.30
u.
 Vrijdag 1714.30
april 2015,
onthaal
koffietafel
van
 Bijdrage:
eurou., zingen van 14.30 tot 15.30 u.
14.00 tot 214.30
 Bijdrage: 2 euro
Meer info – meer activiteiten – inschrijven
Fotonhuis, Biskajersplein 2, Brugge: 050 44 67 93
www.familiezorg-wvl.be

Enkele infomomenten voor jonge (groot)ouders in de kijker
Een baby in huis: een huis vol spullen?
Ben je voor de eerste keer zwanger en voel je je
overspoeld door tips over de babyuitzet? In deze
infosessie verneem je alles over de zin en onzin van
bepaalde babyspullen. Hoe weet je dat het materiaal
dat je kiest veilig is? Welke babyspullen hebben hun
nut wetenschappelijk bewezen? En een
budgetvriendelijke babyuitzet? Jawel, die bestaat!
 Donderdag 19 maart 2015, 17.30-19 uur,
in ‘de wieg’, Ezelpoort 5, Brugge / bijdrage: 5 €

meer info – meer activiteiten – inschrijven:
www.dewieg.be of  050 33 38 53
We vragen per sessie een bijdrage van 5 euro.

Borstvoeding: goed begonnen is half
gewonnen
Als erkende Borstvoedingsvriendelijke
Organisatie wil 'de wieg' je met een driedelige
reeks workshops ten volle ondersteunen in je
keuze om borstvoeding te geven. In samenwerking met Vroedvrouwenpraktijk De Oever.
Deel 1: starten met borstvoeding.
Deel 2: al doende leert men. Mogelijke
hindernissen bij borstvoeding, eenvoudige
hulpmiddelen en oplossingen.
Vrijdag
Deel 3: borstvoeding en verder. Borstvoeding
13/06
en werken, afkolven, overschakelen naar
andere voeding.
 Deel 1: 09/03/2015, 19.30u - 21.30u,
in 'de wieg', Leenstraat 31, Roeselare
 Deel 2: 16/03/2015, 19.30u - 21.30u,
in 'de wieg', Leenstraat 31, Roeselare
 Deel 3: 23/03/2015, 19.30u - 21.30u,
in 'de wieg', Leenstraat 31, Roeselare

2/2
Verantwoordelijke uitgever: Familiezorg West-Vlaanderen vzw: Biskajersplein 3 – 8000 Brugge - T 050 33 02 70
www.familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be

