
                       IN  DEZE EDITIE

VOORSTELLING
BUURTHUIS

Sinds kort  is  Wielt jesgracht VZW gestart  met
een buurtwerk ing en bi jhorend buurthuis .  Het
buurthuis  is  gelegen langs de Lange
Torhoutstraat op de s i te van Wielt jesgracht.

NIEUWSBRIEF

B U U R T H U I S  D ' O U D E  K A P E L L E
B R I E F  V O O R  Z O R G -  E N  W E L Z I J N S V E R S T R E K K E R S

De naam is  n iet  zo toeval l ig gekozen,
voor velen is  de locat ie gekend als
d 'oude kapel le of  korter  kapel le.  Het
was dan ook evident om deze naam te
kiezen.  In  het buurthuis  zul len tal  van
act iv i te i ten doorgaan,  zowel
recreat ief  als  info verstrekkend. Zo is
er  wekel i jks  een kaartersnamiddag op
maandag en tweewekel i jks  is  er  de
breic lub 'Gef mo s jette '  op vr i jdag.
Verder bieden we ook
bewegingssess ies aan in samenwerking
met het bewegingshuis  F i t  tot  in  de
pit .  Onze kalender is  te volgen v ia
onze facebookpagina 'Buurthuis  d '
Oude Kapel le ' .
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ZORG VOOR
VOEDING

In  samenwerking met Fami l iezorg,
Empact en Logo Midden West
Vlaanderen organiseert  het buurthuis
een vorming voor thuiszorgdiensten en
een kookworkshop voor mantelzorgers.

De vorming is  bedoeld voor
profess ionals  die c l iënten met een
chronische aandoening bi jstaan bi j  het
inplannen,  aankopen en bereiden van
gezonde voeding.  Aan de hand van
een spelmethodiek wordt er  dieper
ingegaan op thema's  zoals :
aangepaste voeding,  bereidingswi jzen
bi j  s l ikproblemen of geur- en
smaakver l ies alsook voor maalt i jden
voor personen waar zelfstandig eten
niet  meer vanzelfsprekend is ,  d i t
vergezeld van heel  wat (budgettai re)
t ips.  
Deze vorming gaat door op 19 oktober
van 14u tot  17u en is  toegankel i jk  voor
iedere profess ional  op het werkveld.
Voor deze grat is  vorming is  er  wel
l imiet  op het aantal  aanwezigen,  dus
t i jd ig aanmelden is  de boodschap!

Er wordt ook een workshop
georganiseerd voor mantelzorgers:
"Wanneer zelfstandig eten niet  meer
zo vanzelfsprekend is" .  Deelnamepri js
is  afhankel i jk  van persoonl i jke
tegemoetkoming €5/€ 10 (consumeren
van de gemaakte maalt i jd
inbegrepen).  Dit  gaat door op 26
oktober van 10u tot  14u.

Sterker worden als mantelzorger
Dit  is  een reeks sess ies georganiseerd
door Empact met diverse partners.  Er
wordt ingespeeld op thema's  die
spelen bi j  de aanwezige
mantelzorgers ,  zoals  prakt ische vragen
en/of bezorgdheden. Het z i jn
ontmoetingen georganiseerd in een
kleine groep met informatie en thema's
op maat.  Deze sess ies worden in de
vol ledige provincie georganiseerd en
is  dus beschikbaar op verschi l lende
locat ies of  zelfs  onl ine.  Voor regio
Ieper is  di t  dus in het buurthuis  d 'Oude
Kapel le.  De data z i jn te v inden op de
kalender op de volgende pagina.

Zorg(en)
Een reeks sess ies voor jonge
mantelzorgers die wat met dubbele
zorgen z i t ten,  enerz i jds zorgen
omtrent hun eigen gezin met k inderen
en anderzi jds de zorg voor een
(groot)ouder of  ander persoon.  Deze
mantelzorgers moeten vaak "meerdere
bal len in de lucht houden" en
tegel i jkert i jd op verschi l lende plaatsen
zi jn.  Vandaar dat er  volop wordt
ingezet op bepaalde thema's  zoals
weerbaarheid,  verbinding en balans
houden. Deze reeks wordt
medegeorganiseerd en aangeboden
door het Huis  van het K ind.

Beide reeksen worden grat is
aangeboden.
Meer info betreffende deze reeksen?
Neem gerust  contact op met
buurtzorgcoördinator Maddy Decroix
v ia 057/22.69.47

MANTELZORG

Mantelzorgers z i jn  heel  vaak de
stuwende kracht achter vele
(complexe) thuiszorgsi tuat ies.  Ze
dragen niet  al leen zorg voor de
persoon in nood maar helpen mee de
entourage errond uit tekenen.  In  het
buurthuis  hebben we een hart  voor
deze,  soms onzichtbare,  helden.



SAMEN TAFELEN

Samen tafelen is  een in i t iat ief  van
Zorgnetwerk Ieper in samenwerking
met andere verenigingen zoals  het 
 buurthuis  d 'Oude Kapel le.
Deze gaat door op de derde dinsdag
van de maand,  voor de pr i js  van € 15
voor de gehele menu.

Dinsdag 20 september:
Soep •  Gebakken beenham met
roomsaus-koud groentebuffet-
aardappel  in  veldk leed met
kruidenboter •  Fru i t taart

Dinsdag 18 oktober:
Soep •  Gebakken zalm met
moussel inesaus -  ass groentepuree -
gebakken kr ie laardappelen •
Verwenkoff ie

Geïnteresseerden kunnen z ich
inschr i jven v ia 057/22.69.54 bi j
Katr ien Walbrou

LOKAAL
EERSTELIJNS-
PLATFORM

De eerstel i jnszone Westhoek
organiseert  doorheen de regio
verschi l lende lokale
eerstel i jnsplatformen (voorheen
thuiszorgplatform genaamd).  Voor de
regio Ieper is  de volgende gepland op
donderdag 22 september 2022 in het
buurthuis  d 'Oude Kapel le.  
Inschr i jven kan v ia
maddy.decroix@wielt jesgracht.be

AGENDA
06/08/2022: oldtimermeeting
tuinen Wieltjesgracht
16/08/2022: Breughelfestijn
01/09/2022: Sterker worden als
mantelzorger (sessie 1)
15/09/2022: Sterker worden als
mantelzorger (sessie 2)
20/09/2022: Samen Tafelen
22/09/2022: Lokale
Eerstelijnsplatform ELZ
(vroegere thuiszorgplatform)
29/09/2022: Sterker worden als
mantelzorger (sessie 3)
04/10/2022: Zorg(en) sessie 1
18/10/2022: Samen Tafelen
19/10/2022: Zorg voor voeding,
gratis vorming voor
zorgverstrekkers
25/10/2022: Zorg(en) sessie 2
26/10/2022: Zorg voor voeding,
workshop voor mantelzorgers
09/11/2022: Zorg(en) sessie 3

Meer info?
Buurtzorgcoördinator Maddy Decroix
057/22.69.47 of 
maddy.decroix@wieltjesgracht.be

Zelf ook een idee? 
Aarzel niet om contact op te nemen!

Buurthuis d'Oude Kapelle is een initiatief van Wieltjesgracht VZW, 
BE0460.782.068, RPR Gent, Afd. Ieper


