OCMW ZUIENKERKE

Beste inwoner

Met het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) organiseerden we eind februari een Thuiszorgplatform voor beroepskrachten in de thuiszorg die in onze gemeente actief zijn. Deze bijeenkomst in het gemeentehuis
werd georganiseerd om zorgverleners de kans te bieden om ervaringen uit te
wisselen en elkaars werking beter te leren kennen. Een optimale samenwerking tussen thuiszorgactoren komt uiteindelijk ook hun Zuienkerkse cliënten ten
goede.
Er waren mensen van diverse thuiszorgdiensten aanwezig. Het werd een eerste
kennismaking met een aantal professionelen en hun aanbod. In deze katern
willen we enkele diensten in de kijker zetten waarmee we kennis maakten op
dit Thuiszorgplatform.
We stellen eerst het nieuwe zorgvakantiecentrum Zee-Linde in De Haan voor,
brengen daarna het project Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie onder de
aandacht en eindigen met informatie over de Dienst Ondersteuningsplan
(D.O.P), een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid.
Tot slot presenteren we graag het menu voor de maand mei van onze eigen
Dienst Thuisbezorgde Maaltijden.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Zorgvakantiecentrum Zee-linde
Zee-linde is een initiatief van vzw De Lindeboom en draagt dezelfde handtekening
van duurzame zorg en gastvrijheid. In Zee-linde kan iedereen terecht die nood
heeft aan een kortdurend verblijf met ondersteuning van het zorgteam of voor een
ontspannende vakantie op een unieke locatie. Het zorgvakantiecentrum ligt slechts
op enkele meters van het strand en op een boogscheut van het multifunctionele
stadspark van De Haan.
Zorgformule:
Tijdens uw verblijf in Zee-linde kunt u dag en nacht beroep doen op het zorgteam
voor de nodige verzorging en begeleiding. De kamers zijn uitgerust met een
elektrisch verstelbaar bed en relaxzetel, een flat screen en eigen badkamer met
toilet. Iedere ruimte beschikt over een oproepsysteem. Deze formule is steeds vol
pension, dit betekent overnachting met ontbijt, middagmaal en avondmaal. De
zorgformule is enkel mogelijk in samenspraak met het zorgteam of na doorverwijzing
van huisarts of sociale dienst. Een overnachting met zorgformule kost € 50 per
persoon.
Enkele voorbeelden:
•
U kunt na operatie of ziekenhuisopname niet onmiddellijk naar huis
•
Thuisblijven is even niet mogelijk en u hebt verzorging/ondersteuning nodig
•
U wil er even tussenuit maar ondersteuning is nodig
Naast de zorgformule is er ook een vakantieformule. Zo kan bv de familie van de
zorgbehoevende daar even verblijven.
De Zee-linde bevindt zich in de Maria Hendrikalaan 20 te 8420 De Haan. Meer
informatie kunt u bekomen via tel. 059/23 33 01 of via e-mail: zeelinde@lindeboom.be

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
De Psychiatrische Zorg richt zich tot volwassenen en ouderen met een
psychiatrische problematiek of vermoeden hiervan, die in hun thuissituatie nood
hebben aan bijkomende ondersteuning of waarbij een ontwrichte thuissituatie
dreigt en een interventie noodzakelijk is.
Ze voegen psychiatrische expertise toe en stemt ze af op de bestaande
thuissituatie. Hun aanbod kan onder andere bestaan uit oriëntatie naar een
passend zorgaanbod, thuisbegeleiding, interventies als antwoord op vragen van
mantelzorgers betreffende hun omgang met cliënten en familieleden met een
psychiatrische problematiek, sensibilisering,…
Het project Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie werd opgestart in kader van een
samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere
thuiszorg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mevr. Lut Van Den Berge, Hoefijzerlaan 40 te
8000 Brugge, tel. 050/44 50 89. E-mail: lut.vandenberge@pzt.beschutwonenbrugge.be
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Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.)
De Dienst Ondersteuningsplan is een nieuw initiatief van de Vlaamse regering
waar zowel kinderen als volwassenen met een beperking of een vermoeden van
beperking, beroep op kunnen doen.
Waarvoor kan je bij D.O.P terecht?
• Je hebt een (vermoeden van) beperking en je zit met vragen over je toekomst.
• Je wil zelfstandig gaan wonen of je wil werken en je weet niet wat de
mogelijkheden zijn voor jou.
• Je wil nadenken over hoe je wil wonen, welke dagbesteding er is, welk werk je
kan doen of hoe je je vrije tijd kan invullen. Je weet ook niet wie je hierbij kan
helpen.
• Je wil je vriendenkring uitbouwen of je wil een relatie maar dat lukte tot nu toe
moeilijk.
• Je kind heeft een (vermoeden van) beperking en je vindt geen gepaste
ondersteuning.
• Je kindje van drie kreeg een bepaalde diagnose en je weet niet hoe het nu
verder moet of wie je kan helpen bij het organiseren van ondersteuning thuis.
• …
Wat doet D.O.P.?
De D.O.P. medewerker helpt jou en de personen die voor jou belangrijk zijn, een
duidelijk zicht te krijgen op al je vragen. Wat wil je precies? Wat zijn jouw eigen
toekomstplannen?
Als we een beeld hebben van jouw mogelijkheden, dromen en verlangens, bekijken
we samen met jou en de mensen die jij erbij wil, hoe je dat kan waar maken.
In de eerste plaats kijken we of personen uit je omgeving (familie, vrienden, buren),
je daarbij kunnen helpen en ondersteunen.
Als die hulp onvoldoende is, dan zoeken we verder welke diensten je kunnen helpen.
Dat kan een thuiszorgdienst zijn die meehelpt in het huishouden of een dienst die
helpt je geld te beheren, enz…
Als dat nog niet voldoende is, dan kan ondersteuning via een dienst begeleid
wonen, een dagcentrum,… een oplossing zijn.
Samen met jou maakt men een plan dat een antwoord geeft op je vragen en
waarmee je verder aan de slag kan.
De dienstverlening is gratis en tijdelijk (gemiddeld 12 contacten gespreid over 12
maanden) en is alleen voor wie nog geen gebruik maakt van het zorgaanbod
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (verblijf in semiinternaat, internaat, dagcentrum, tehuis en/of persoonlijk assistentiebudget, diensten
beschut wonen, thuisbegeleiding, etc.).
Voor meer informatie kan u contact opnemen met D.O.P. Regio Brugge, Oostkust:
Soﬁe De Ruyter. Tel. 0490 44 34 05. E-mail: sofie.deruyter@dop-wvl.be

Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
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28
29
30
Kipfilet “tandouri” met Witloog met ham en Lasagne bolognese
basmatirijst
kaassaus in de oven, al forno, broodje
puree

27
Roast-beef met
jus, snijboontjes,
pureeaardappelen

23
Kalfsbroodje met
spekslagersaus,
worteltjes en
natuuraardappelen

Rijst en pasta
kunnen steeds
vervangen worden
door aardappeltjes

26
Kalkoenfilet met
zoetzure saus en
druifjes, aardappelnootjes

25
Gehaktballetjes
met champignons
in tomatensaus en
aardappeltjes
24
Noordzeevispannetje
met fijne groentjes
en pureeaardappeltjes

22
Kippenbout met
appelmoes en
pureeaardappelen

21
Kalfsvlees
Marengo met
natuuraardappelen

20
Kogelbiefstuk met
groene pepersaus,
groene boontjes en
Röstiaardappelen

31
Kabeljauwhaasje
met saffraansaus,
slaatje en peterselieaardappeltjes

19
Konijnenbout met
pruimen, buinesaus en peterselieaardappeltjes

16
Gebakken kip op
Indische wijze met
ananasblokjes en
basmatirijst

18
Orloffgebraad
met jus, groentjes
Royal en
natuuraardappelen

13
Roast-beef met jus,
erwtjes op Franse
wijze, gebakken
aardappelen

17
Duo van Noordzeevis, spinazie
in de room,
natuuraardappelen

7
Koninginnehapjes
met Pilawrijst
(vol-au-vent)

6
Kogelbiefstuk
hofmeesterboeter,
aardappeltjes,
slaatje van tomaat
15
Kalfsworst met jus,
zurkelpatatjes

12
Gevulde parelhoen
met dragonsaus,
abrikozen en
aardappelnootjes
11
Blinde vinken
in uiensaus,
worteltjes en
natuuraardappelen

zo
5
Varkensgebraad
met jus, spinazie
in roomsaus,
aardappelnootjes

za
4
Kalkoenbrochette
met provençaalse
saus, pasta

14
Witloof met hem
en kaas in de oven,
pureeaardappeltjes

3
Kabeljauwhaasje
met preisaus
en peterselie
aardappeltjes

10
Zalmplakje
met blanke
botersaus, broccoli,
natuuraardappeltjes

2
Varkensgebraad met
jus, appelmoes en
puree aardappelen

8
9
Kalfsbroodje met
Waterzooi van kip op
mosterdsaus,
Gentse wijze
bloemkoolroosjes en
natuuraardappeltjes

Het OCMW Zuienkerke heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord
met een traiteur. Deze dienst richt zich tot mensen voor wie het
bereiden van een maaltijd (tijdelijk) te zwaar valt.
Er kan elke dag een maaltijd worden voorzien (ook feestdagen
en weekend). Op woensdag komt de traiteur niet langs maar er is
mogelijkheid om op dinsdag een maaltijd voor woensdag te laten
leveren. De prijs van een maaltijd bedraagt 7 euro per maaltijd. De
maaltijd bestaat uit soep en een hoofdgerecht en wordt geleverd
in porseleinen schotels.
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Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Tel. 050/42 79 98
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