
 

 

Janne Simpelaere 
Woonassistente 
Residentie De Bres 
� 057 34 65 00 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Programma Onze contactpersonen 

staan voor je klaar! 

Hobbylokaal:  
Doorlopend demonstratie van de activiteiten crea, 
bloemschikken, schilderen 
 

Computerlokaal:  
10:00—11:00 info over tablet en smartphone 
11:00—12:00: computerles door vrijwilligers 
14:00—15:00: computerles door vrijwilligers 
15:00—16:00: info overstap naar Windows 10 
 

Vergaderlokaal:  
11:00—12:00 Franse gespreksgroep, deelname 
  mogelijk 
14:30—15:30: Franse gespreksgroep, deelname 
  mogelijk 
15:30—16:30: Spaanse les door C.V.O. 
 

Bewegingslokaal 1: 
10:00—10:45 Tai Chi, deelname mogelijk 
15:00—15:45 Tai Chi, deelname mogelijk 
 

Bewegingslokaal 2:  
Doorlopend demonstratie van de activiteiten 
scrabble, breien, kantklossen, patchwork 
  

In en rond de bistro  
Doorlopend kennismaking met de vrijwilligers-
werking, kaartersclub, volksspelen, de verschillen-
de dienstverleningen…  
 

Aanleunflats met dienstverlening 
Mogelijkheid tot het bezichtigen van een woon-
eenheid. 
 

‘s Middags 
Mogelijkheid tot een snelle hap (soep, braadworst 
en pannenkoek) 

V.U.—Mark Paelinck, OCMW Voorzi6er 

Obterrestraat 15—8970 Poperinge 
� www.dienstencentrumdebres.be 

Luc Dewilde 
Centrumleider 
LDC De Bres 
� 057 34 66 25 - 0473 71 69 68 

Charlo�e Devrekere 
Centrummedewerker en 
Coördinator TZK 
� 057 34 66 24 - 0473 71 69 69 

Sophie Van Holzaet 
Ergo Thuiszorgkruispunt 
� 0470 28 09 51 

Hélène Salomez 
Centrummedewerker 
LDC De Bres 
� 057 34 66 24  

Karlijn Debruyne 
Ergo Thuiszorgkruispunt 
 



 

 

Het lokale diensten-

centrum De Bres  

wil een “open huis” zijn, 
een ontmoetingsplaats, 
voor alle inwoners van 
Poperinge, ongeacht leef-
tijd, godsdienstige overtui-
ging of sociale en financiële 
mogelijkheden.  

In het bijzonder wordt aan-
dacht geschonken aan 
kwetsbare groepen en seni-
oren.  

De Bres beoogt het welzijn, 
de levenskwaliteit en de 
zelfredzaamheid te bevor-
deren of te ondersteunen 
door het organiseren van 
informatieve, recreatieve 
en algemeen vormende ac-
tiviteiten en door het aan-
bieden van thuiszorgdien-
sten, waarbij steeds 
“ontmoeting met anderen” 
cruciaal is.  

Aanleunflats met dienstverlening  

 

Vrijwilligers  

Kwetsbare thuiswonende ouderen uit Groot-Poperinge en hun mantelzorgers kunnen terecht bij het Thuis-

ZorgKruispunt. Dit project is een initiatief van Huize Proventier met als doel de oudere zo lang mogelijk 

thuis te laten wonen. 

Tijdens een aantal huisbezoeken brengen we de wensen en noden van de cliënt en de mantelzorger in kaart. 

Aan de hand van die informatie stellen we, in samenwerking met de reeds aanwezige thuiszorgdiensten, 

een zorgplan op.  

De taak van het ThuisZorgKruispunt bestaat er uit om de reeds aanwezige zorgverlening op elkaar af te 

stemmen en waar nodig informatie te verstrekken over bijkomende thuiszorgdiensten. Daarnaast bieden 

wij ook ergotherapie aan huis aan. Denk maar aan valpreventie, woningaanpassing, het aanbieden van 

hulpmiddelen, het begeleiden van activiteiten,…  

Er worden op regelmatige basis overlegmomenten gepland, zodat we de thuissituatie gemakkelijk kunnen 

opvolgen. We werken met een permanentie van 24/24, zodat we de oudere ook in crisissituaties onmiddel-

lijk de nodige ondersteuning kunnen bieden.  Deze dienstverlening is gratis. 

Ben je op zoek naar een uniek gelegen flat vlak-

bij het centrum? In het gebouw kunnen de be-

woners van de vier flats genieten van de voor-

zieningen die het LDC De Bres ter plaatse ont-

wikkelt. De ruime flats zijn afgewerkt met geïn-

stalleerde keuken en badkamer en volledig rol-

stoeltoegankelijk. De verpleeg– en zorgequipe 

van het WZC Huize Proventier verzekert de 

zorgpermanentie voor de bewoners van de 

flats. Kandidaat-bewoners dienen minstens aan 

volgende voorwaarden te voldoen: de leeftijd 

van 65 jaar hebben, voldoende zelfredzaam zijn 

om zelfstandig hun leven te organiseren maar 

met een beginnende, beperkte zorgbehoefte.   

De woonassistent beoordeelt de beginnende 

kwetsbaarheid op basis van een specifieke be-

oordelingsschaal. De dagprijzen zijn vastgelegd 

op 37 of 38 euro naargelang de groo6e van de 

flat. 

,

Thuiszorgkruispunt 

… De vrijwilligers vormen één van de basispei-

lers van het dienstencentrum. Door hun inzet 

worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. 

Zij zijn niet enkel het middel om de werking 

van het dienstencentrum uit te bouwen, maar 

het vrijwilligerswerk wordt ook beschouwd als 

een doel omdat deze mensen door hun inzet 

opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en 

de kansen krijgen om zich verder te ontplooien. 

De Bres streeft naar een integrale vrijwilligers-

werking waarbinnen persoonlijk functioneren, 

vorming en een appreciatiebeleid een belangrij-

ke rol spelen.  

De inhoud van het vrijwilligerswerk, de ver-

wachtingen vanuit het dienstencentrum, de 

rechten en de plichten worden vastgelegd in 

een afsprakennota die voldoet aan de wetge-

ving op het vrijwilligerswerk. 


