ZORGNETWERK

SENIORENGIDS

Senioren verdienen om te kunnen genieten van een zorgeloze oude dag.
Als de nood aan zorg zich toch opdringt, bepalen omstandigheden zoals
financiële middelen en omringing door familie en vrienden hoe de senior zijn/
haar welzijn op peil kan houden. Ook het OCMW kan hierin een rol vervullen.
Via deze brochure geven wij een overzicht van de diensten die vanuit het
OCMW worden aangeboden en een aantal actoren en verenigingen actief in
Pepingen.

OCMW Pepingen
Voorzitter Erik Dehandschutter • erik.dehandschutter@pepingen.be
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Het OCMW
OCMW - Poetsdienst
Wanneer de schoonmaak van de woning moeilijk wordt, kan je poetshulp
aanvragen op het OCMW. De poetsvrouw helpt je 3 of 4 uur per week of om
de 14 dagen. Deze dienstverlening wordt betaald met dienstencheques
(9,00 EUR/uur).
Het OCMW Pepingen is erkend
als onderneming om poetshulp
aan te bieden in het kader van
dienstencheques.
Contactpersoon:
Hilde Turtelboom • OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • hilde.turtelboom@ocmw.pepingen.be

OCMW - Gezinshulp
Deze hulp wordt aangeboden aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap
of door bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben
bij de boodschappen, wassen, strijken, administratieve taken, voor eigen
verzorging of voor die van het gezin.
Deze dienst maakt momenteel deel uit van de Regionale Dienst Gezinszorg
Welzijnkoepel West-Brabant.
De sociale dienst van het OCMW onderzoekt de aanvraag en stelt de financiële bijdrage per uur vast op basis van het inkomen.
Contactpersoon:
Hilde Turtelboom • OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • hilde.turtelboom@ocmw.pepingen.be
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OCMW - Minder Mobielen Centrale

OCMW - Klusjesdienst

IIn een plattelandsgemeente is het niet altijd eenvoudig om vervoer te hebben wanneer je niet langer zelf met de wagen kan rijden. Daarom startte
het OCMW met een minder mobielen centrale (MMC).
Bejaarden, gehandicapten, zieken, mensen in een noodsituatie, die naar de
dokter moeten, familie of vrienden willen bezoeken, boodschappen willen
doen, enz., kunnen beroep doen op deze dienst.

Een kamer behangen, een veranda verven,
het gras maaien, een ruit vervangen, een lekkende kraan herstellen,… Allemaal klusjes
die je vroeger zelf opknapte, maar die nu niet
meer zo goed willen lukken.

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die zelf bepalen
wanneer zij willen rijden. De organisatie wordt verzorgd door het OCMW.
Je betaalt een lidgeld van 10 EUR per jaar als alleenstaande en 15 EUR als
koppel. Voor een half jaar komt dit respectievelijk op 5 EUR en 7,5 EUR.
+ Je betaalt 0,32 EUR per kilometer. Het aantal kilometers begint te lopen
wanneer de chauffeur thuis vertrekt, de gevraagde rit, tot de thuiskomst van
de chauffeur.

De klusjesman van het OCMW kan hulp bieden bij
kleine werken, die beperkt worden in tijd (maximum
3 dagen) en waarvoor het moeilijk is om een professionele
aannemer te vinden.
Als aanvrager kan je jaarlijks maximum 6 dagen gebruik maken van deze
klusjesdienst. De bijdrage per uur is (max. 8,44 EUR/uur) afhankelijk van je
inkomen.
Contactpersoon:
Hilde Turtelboom • OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • hilde.turtelboom@ocmw.pepingen.be

Contactpersoon:
Marleen Decuyper • OCMW Pepingen • T. 02 356 32 24 • marleen.decuyper@ocmw.pepingen.be

OCMW - Warme maaltijden

OCMW - Mantelzorgtoelage

De warme maaltijden bestaan uit een voorgerecht, een hoofdschotel en een
dessert. Deze maaltijden worden 7 dagen op 7 aan huis geleverd door
Traiteur Ronny uit Liedekerke.

De mantelzorgtoelage is een financiële tegemoetkoming aan een mantelzorger als stimulans voor de vrijwillige inzet bij de hulp, de opvang en de
thuisverzorging van een hulpbehoevende.
Deze maandelijkse toelage bedraagt 25 EUR en wordt driemaandelijks
uitbetaald door het OCMW van Pepingen. De hulpbehoevende moet gedomicilieerd zijn in Pepingen en mag niet in een instelling verblijven (bv rusthuis). Voor alle informatie of om een aanvraag in te dienen, kan je contact
opnemen met het OCMW.
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Het is mogelijk om een aangepaste maaltijd aan te vragen. Op die manier
kan je een dieetmaaltijd (vetarm, suikervrij of zoutarm) verkrijgen, al dan
niet gemalen of gesneden.
De kostprijs van een maaltijd bedraagt min. 4,20 EUR en max. 6,00 EUR,
afhankelijk van het inkomen. Indien in eenzelfde gezin een tweede maaltijd
wordt gebruikt, wordt de bijdrage voor de tweede maaltijd verminderd.

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Melissa De Vos • OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • melissa.de.vos@ocmw.pepingen.be

Hilde Turtelboom • OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • hilde.turtelboom@ocmw.pepingen.be
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Andere nuttige diensten voor senioren

OCMW - Verwarmingstoelage
Wie heeft recht op een verwarmingstoelage?
- Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van
de ziekte –en invaliditeitsverzekering.
- Personen met een laag inkomen (huidige bedragen voor 2015: jaarlijks
bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 16.965,47 EUR, verhoogd met
3.140,77 EUR p. p. ten laste). Deze bedragen worden jaarlijks aangepast.
- Personen met schuldenoverlast.

Welke documenten neem je mee voor een aanvraag verwarmingstoelage?

Woonwinkel
Het OCMW werkt nauw samen met de WOONWINKEL PAJOTTENLAND.
De sociaal en technisch adviseurs geven je graag gratis, persoonlijk en
vrijblijvend advies op al je vragen i.v.m. huisvesting, wonen, huren, kopen,
verkopen, e.d.
Elke donderdag heeft de Woonwinkel
permanentie in het OCMW Pepingen
en dit van 15.30 tot 17.30 uur.
Contactgegevens:

- Factuur

Woonwinkel Pajottenland • A. Algoetstraat 31 • 1750 Lennik
T. 02 460 65 17 • info@woonwinkelpajottenland.be

- Identiteitskaart(en)
- Sis-kaart(en) + klever(s) van de mutualiteit
- Rekeningnummer
- Recentste aanslagbiljet belastingen.
Indien je hier nog niet over beschikt: een laatste bankafschrift met
inkomstenbewijs van alle gezinsleden
Deze documenten dienen binnen de 45 dagen na leveringsdatum op het
OCMW binnengebracht te worden!
Contactgegevens:
OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24
Aanwezig op maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag
en donderdagvoormiddag

Juridische dienst
Elke inwoner van Pepingen kan beroep doen op de juridische dienst.
Onze juriste adviseert en informeert jou, bemiddelt, verwijst door en kan
voor jou documenten opstellen.
De juriste ontvangt je op het OCMW, twee-wekelijks op donderdag van
9.30 tot 12 uur, of op afspraak.
Neem contact op met het OCMW. De maatschappelijk werker regelt voor
jou een afspraak met de juriste.
Contactgegevens:
OCMW Pepingen • T. 02 356 32 24 • info@ocmw.pepingen.be
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Thuisverpleging

Dienst Aangepast Vervoer

Indien je beroep wenst te doen op thuisverpleging kan je contact opnemen
met volgende diensten:

Je bent rolstoelgebruiker, bejaard of ziek en
het is voor jou onmogelijk of moeilijk om het
openbaar vervoer te gebruiken en je woont in
Vlaams-Brabant, in de regio Halle-Vilvoorde.
Dan kan je beroep doen op de deze dienst.
Een aangepast busje brengt je van bij jou thuis
tot op je bestemming.
Chauffeurs helpen bij het in– en uitstappen van de bus.

• Wit – gele kruis
Afdeling Halle — Sint-Pieters-Leeuw
Stationstraat 228 Bus 228 • 1651 Lot
Tel.: 02 334 37 40 • Fax: 02 334 37 49
Hoofdverpleegkundige: An Debusscher
spleeuw@vl-brabant.wgk.be

Je betaalt een bijdrage van 0.48 Euro per kilometer met de bus. Deze dienst
sluit perfect aan bij de werking van de minder mobielen centrale.

• De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
Algemeen telefoonnummer: 070 22 26 78
www.verplegingthuis.be

Contactgegevens:
DAV • Regio Halle-Vilvoorde
Grimbergensesteenweg 40 • 1850 Grimbergen
T. 02 270 94 36 • info@dav-grimbergen.net

Dit zijn de verpleegkundigen voor Pepingen:
Debuys Anja

054 56 62 62

0474 65 51 20

Devits Marie-Jeanne

02 396 27 97

02 361 49 56

Deweerdt Maggy

054 32 50 03

0498 38 81 22

Dubois Maggy

054 56 80 23

0475 31 14 87

Ferdinand Martine

02 396 27 97

0477 48 80 81

Niels Martine

0479 29 93 91

- Familiehulp vzw
Koningsstraat 294 • 1210 Brussel • T. 02 227 40 10

Vanlaethem Bart

02 377 48 01

0496 87 80 92

- Solidariteit voor het gezin
Afdeling Brussel
Vrijheidslaan 34 • 1081 Brussel • T. 02 227 50 40

• Je kan ook informatie inwinnen bij je ziekenfonds.
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Klusjesdienst
Je kan ook beroep doen op klusjesdienst voor kleine herstellingen en
beperkte opfriswerken in en rond de woning, bij volgende organisaties:
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Sociale voordelen voor ouderen of personen met
een handicap
Als oudere of persoon met een handicap kan je recht hebben op een aantal
sociale voordelen, o.m. sociaal telefoontarief, tariefverminderingen voor het
openbaar vervoer, parkeerkaart voor personen met een handicap, blindenstok, enz.
Heb je vragen of wens je graag hulp bij het invullen van de aanvragen? De
medewerkers van de sociale dienst van het OCMW kunnen je hierbij helpen.
Voor info kan je ook terecht op de dienst bevolking van het gemeentehuis.
Contactgegevens:
OCMW Pepingen • T. 02 356 32 24
Dienst bevolking– Gemeente Pepingen
Greta Verelst • T. 02 383 14 22
www.pepingen.be • greta.verelst@pepingen.be

Nachtzorg
In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel.
Dankzij Nachtzorg kunnen familieleden en mantelzorgers, die instaan voor
de continuïteit van de zorg van de zorgbehoevende persoon, enkele nachten
per week doorslapen en kunnen zij zodoende de zorg langer aan.
Nachtzorg wil zorgbehoevende mensen, hun mantelzorg en families in deze
zorg ondersteunen door maximum 3 nachten per week hulpverlening aan
huis te bieden. Nachtzorg gebeurt door professionele verzorgenden die ‘s
nachts wakker blijven.
Daarnaast is er ook nachtoppas, waarbij een vrijwilliger ‘s nachts bij de
mensen komt inslapen.
Nachtzorg is er voor zorgbehoevende ouderen (ouder dan
60 jaar). De kostprijs bedraagt 25 EUR per nacht, die min.
9 uren duurt, en met een maximum van 3 nachten per week.
Contactpersoon:
Coördinator Nachtzorg Halle-Vilvoorde en Brussel: Evelien Van Nuffel
Z4 Broekooi 105 • 1731 Zellik • T. 02 456 01 70 • F. 02 465 27 90
Hallevilvoorde-brussel@nachtzorg.be • www.nachtzorg.be • evannuffel@ons.be

Zorgverzekering
Naast de mantelzorgtoelage van het OCMW kan je eveneens een aanvraag
indienen voor een tegemoetkoming voor mantel-en thuiszorg van de zorgverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in
niet-medische kosten. Dit wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende persoon.
De aanvraag moet ingediend worden bij één van de zeven zorgkassen,
gekoppeld aan je ziekenfonds.
Contactgegevens:

Oppasdienst
Als thuisverzorger van een hulpbehoevende wil je misschien ook eens
een boodschap doen, vrienden opzoeken of er gewoon even tussenuit
zijn. Om je te vervangen kan je beroep doen op een oppasser die jouw
taak bij de zorgbehoevend even kan overnemen.

Neem contact op met je ziekenfonds of met één van deze 7 zorgkassen:
• CM Zorgkas Vlaanderen • T. 02 246 41 11

Contactgegevens:

• Neutrale Zorgkas Vlaanderen • T. 03 491 86 60

• Thuiszorgtelefoon liberale mutualiteiten • T. 070 22 23 16

• Vlaamse Zorgkas • T. 02 553 45 90

• Christelijke Mutualiteit • T. 02 240 85 31 • smb@cm.be

• Zorgkas DKV Belgium • T. 02 287 64 11
• Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen • T. 02 542 86 00
• Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen • T. 02 778 92 11
• Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten • T. 078 75 02 60
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• Socialistische Mutualiteit – kantoor Halle • T. 02 360 30 39
• IN-Z regio Vlaams-Brabant West • T. 052 47 42 96
Verantwoordelijke regio: Kirsten Gielen
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Landelijke Thuiszorg
Het aanbod van de Landelijke Thuiszorg:
• GEZINS- EN BEJAARDENZORG
Landelijke Thuiszorg biedt hulp
- aan jong en oud
- bij gezinnen en alleenstaanden
- tijdelijk of langdurig
- bij zwangerschap
- bij ziekte van een kind
- een plotse ziekte of ziekenhuisopname
- bij handicap, ouderdom of psychische problemen
- in andere omstandigheden
• POETSHULP
Biedt hulp bij zorgbehoevende personen, voor het zwaardere huishoudelijke werk dat u zelf niet meer kan.
• STRIJKHULP
De Strijkwinkel in Gooik biedt hulp bij het strijken van gewassen en gedroogde kleding.
• PSYCHISCHE ZORG
Landelijke Thuiszorg biedt ondersteunende of aanvullende zorg aan mensen
met psychische problemen.
• OPPAS MET VRIJWILLIGERS
Vrijwillige oppassers bieden aanvullende hulp op tijdstippen waar de
familie of de professionele hulpverleners niet aanwezig kunnen zijn, overdag of ’s nachts.
Ze zijn een onmisbare schakel in de thuiszorg bij zorgbehoevende senioren
of personen met een handicap.
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• COMFORTZORG
Comfortzorg is een specifieke zorgbenadering en helpt:
- om te aanvaarden dat een aantal essentiële aspecten van het leven (eten,
zich verplaatsen, zich kleden) niet langer zelfstandig kunnen;
- cliënten te verzorgen met minder ongemak en pijn,
met inleving in de levensgeschiedenis van de cliënt.

• PERSOONLIJKE ASSISTENTIE
Voor personen met een handicap aan wie een persoonlijk assistentiebudget
(PAB) is toegekend door het Vlaams Agentschap om thuis langer zelfstandig te kunnen wonen of de familie te ontlasten.

• WONINGAANPASSING
- U wil uw bad vervangen door een douche?
- U heeft een verhoogd toilet nodig, steunhulpmiddelen of andere aanpassingen?
Wij bieden advies en begeleiding van A tot Z voor de noodzakelijke aanpassingswerken in uw woning.
T. 016 24 39 90 • T. 0800 112 05

• GROEN- EN KLUSJESDIENST
De groendienst staat in voor het groen onderhoud aan uw woning.
De klusjesdienst staat in voor werken die te maken hebben met veiligheid
en comfort of voor de verfraaiing van uw woning.
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Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Palliatieve zorg

Bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) kan je terecht voor
volgende activiteiten: hulp bij klein tuinonderhoud, bewaking en/of begeleiding van zieken en/of kinderen, huishoudelijke taken (enkel via dienstencheques) enz.

Palliatieve zorg wil de levenskwaliteit optimaliseren door het verzachten
van pijn en andere problemen, eigen aan de laatste levensfase.
Daarnaast schenkt palliatieve zorg ook aandacht aan de naaste omgeving
en de zorgverleners.

Een gedetailleerde lijst van toegestane activiteiten kan steeds bij het PWA
worden aangevraagd. Permanentiedagen worden voorzien op het OCMW op
maandag en woensdag van 9 - 12 uur.

Met praktische hulp, emotionele ondersteuning en een aantal tips wordt
getracht om thuiszorg zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Contactgegevens:
Palliatieve Thuiszorg Halle–Vilvoorde • T. 02 456 82 03
Palliatieve eenheid Sint-Maria Ziekenhuis Halle • T. 02 363 63 98

Contactgegevens:
PWA HALLE vzw • Basiliekstraat 135 • 1500 Halle
T. Klusjesdienst: 02 361 05 03 • Klusjesdienst: pwa.halle@skynet.be
T. Dienstencheques: 02 380 55 73 • Dienstencheques-Poetshulp: dco.pwahalle@hotmail.com

Vlaamse Liga tegen Kanker

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en maandagnamiddag van 14 tot 16 uur.

De Vlaamse Liga tegen Kanker ondersteunt en helpt kankerpatiënten, door een breed aanbod aan dienstverlening.
Contactgegevens:

Personen Alarm Systeem
Het personen alarm systeem, of PAS, wordt aangesloten op de vaste telefoonlijn. Het bestaat uit een kleine zender die rond de hals of de pols wordt
gedragen. Met die zender staat de persoon alle dagen, dag en nacht, in verbinding met een alarmcentrale. In noodsituaties wordt met een simpele
druk een alarm doorgegeven naar de centrale. Zij verwittigen familieleden
of hulpverleners.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met je ziekenfonds.
Contactgegevens:
• Dienst thuiszorg Liberale Mutualiteit • thuiszorg@mut403.be • T. 02 209 49 75
• Thuisdiensten Socialistische Mutualiteit • medishop@fsmb.be • T. 078 15 60 30
• Dienst Maatschappelijk Werk Partena • uitleendienst@partena-partners.be • T. 09 269 85 00
• Thuiszorgwinkel Christelijke Mutualiteit
mediotheek.thuiszorgwinkel@cm.be • T. 02 356 17 89 (Halle)
• Euromut • T. 078 15 78 25
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• Vlaamse Liga tegen Kanker voor de regio Halle–Vilvoorde:
Koningsstraat 217 • 1210 Brussel • T. 02 227 69 69 • F. 02 223 22 00
vl.liga@tegenkanker.be • www.tegenkanker.be
• Mirella De Swaef • T. 02 734 92 50 • mdeswaef@kanker.be • T. 0473 82 11 39
• Kankerfoon • T. 0800 15 802
Je kan hen elke werkdag bellen tussen 9 en 13 uur (op maandag tot 19 uur)

Rode Kruis
Het Rode Kruis is altijd dichtbij!
Bijna 300 Rode Kruisafdelingen zijn actief in Vlaanderen.
Er is beslist ook een in jouw buurt.
Voor Pepingen kan je je richten tot onderstaand informatiepunt:
Contactgegevens:
Het Rode Kruis • Brusselsesteenweg 175 • 1500 Halle
T. 02 360 11 30 • www.rodekruishalle.be
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Het Expertisecentrum Dementie Memo
Dementie roept heel wat vragen op bij de persoon met dementie, zijn
naaste omgeving en professionele hulpverleners. Om aan deze vragen
tegemoet te komen, sloot de overheid een overeenkomst met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en negen regionale Expertisecentra
dementie.
Memo is het erkende expertisecentrum dementie in de provincie VlaamsBrabant en is gevestigd in Leuven en Heikruis.
Opdrachten van Memo zijn oa.: informeren over dementie, dementie in de
kijker plaatsen, antwoorden op vragen en doorverwijzen naar specifieke
hulpverlening, ter beschikking stellen van documentatie, samenwerken
met andere initiatieven en organisaties, vormingen en opleidingen aanbieden en praatcafés dementie ondersteunen.
Contactgegevens:
Memo • Molenhofstraat 31 • 1670 Heikruis
T. 02 398 00 18 • memo@dementie.be
www.ecdmemo.be • www.omgaanmetdementie.be

Om iedereen in de provincie de kans te geven zo dicht mogelijk in zijn of
haar buurt naar een praatcafé te komen, hebben een veertigtal organisaties
en diensten de handen in elkaar geslagen.
Er is een praatcafé dementie in Heikruis.
Meer informatie over de data, locatie en onderwerpen vindt u terug op
www.ecdmemo.be

Familiegroep dementie Alzheimerliga Vlaanderen,
regio Pajottenland (Heikruis):
De Alzheimerliga Vlaanderen is er in de eerste plaats voor niet-professionelen (familieleden, mantelzorgers) die geconfronteerd worden met
dementie.
De Liga biedt dagelijks telefonische hulp en informatie via de infofoon
0800 15 225.

Praatcafé dementie:

De Liga geeft familieleden ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen. Daarvoor werden familiegroepen opgericht
in elke Vlaamse provincie. Familieleden voelen dat ze niet alleen zijn en
vernemen van elkaar tips en informatie. Deze groepsdynamiek vormt de
stuwende kracht in de regionale familiegroepen.

Familieleden die nood hebben aan contact met lotgenoten, kunnen terecht
in een praatcafé dementie. Het praatcafé dementie is een bijeenkomst voor
familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het
wil dementie bespreekbaar maken.

Meer informatie over de locatie, data en onderwerpen van de familiegroep
regio Pajottenland:
pajottenland@alzheimerliga.be of
www.alzheimerliga.be/pajottenland

Onder leiding van een gastspreker krijgt u informatie aangereikt over allerlei
aspecten van dementie. Telkens staat een ander onderwerp centraal.
Net zoals in een gewoon café, heerst er een gemoedelijke en informele
sfeer. Er is volop gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.
Gewoon luisteren kan natuurlijk ook.
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Woonzorgcentra

Voor inschrijvingen voor het Centrum voor Kortverblijf, kan u contact
opnemen met Veerle Derijcke op het nummer 02 396 12 60 of via mail
veerle.derijcke@materdei-wzc.be

Mater Dei vzw
Mater Dei vzw is een dienstverlenende organisatie die haar diensten voornamelijk aanbiedt aan ouderen, maar ook aan jongere R.V.T.-gerechtigden
die meestal nood hebben aan een complexe langdurige zorgverlening.

AANBOD VAN MATER DEI:

• Woonzorgcentrum
Mater Dei te Heikruis is een
woonzorgcentrum dat gevestigd is in een voormalig
internaat en omgeven wordt
door een park. Het centrum
staat voor een warme zorg
voor haar bewoners en beschikt over een ruime staf
personeelsleden.
Er is zowel opvangmogelijkheid voor personen met somatische problemen,
als voor personen met dementie.
In het rusthuis is er plaats voor 94 vaste bewoners.
Elke kamer, voor één of twee personen, beschikt over een individuele
toiletruimte en een voorziening voor TV- en telefoonaansluiting.

• Centrum voor Kortverblijf
Mater Dei vzw voorziet ook zes kamers voor kortverblijf van valide of zorgbehoevende bejaarden in een thuiszorgsituatie die, omwille van diverse
redenen, tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Het gaat om vooraf geplande
opnames van een bepaalde duur. Een opname in het Centrum voor Kortverblijf staat steeds los van een vaste opname.
Nachtopvang en weekendopvang zijn eveneens mogelijk.
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• Dagverzorgingscentrum ‘t Molenhof
’t Molenhof is een dagcentrum dat ondersteuning geeft aan de thuiszorg.
Het is een vorm van hulp waarbij de bezoeker, één of meerdere dagen per
week, terechtkan voor verzorging, opvang en zinvolle dagbesteding.
‘s Avonds keert men terug naar zijn eigen leefomgeving. Op deze manier
kan de mantelzorg ondersteund of verlicht worden.
Doelgroep zijn alle thuiswonende, semivalide en zorgbehoevende personen
die geen intensieve medische controle nodig hebben, maar die wel behoefte
hebben aan (re)activering, verzorging, toezicht en begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven en maaltijden.
Er is geen leeftijdsgrens voorzien.
‘t Molenhof is elke werkdag open van 9 tot 17 uur (gesloten op zaterdag,
zon- en feestdagen).
In de dagprijs is warm middagmaal inbegrepen.
Indien gewenst kan men ook een ontbijt en avondmaal nuttigen.
De familie kan de bezoeker zelf naar het dagverzorgingscentrum brengen.
Van maandag tot vrijdag kan de bezoeker opgehaald en teruggebracht
worden door een aangepaste vervoersdienst. Om hiervan gebruik te maken
moet de bezoeker binnen een straal van 15 km van het dagverzorgingscentrum wonen.
Bij interesse contacteer Anja Vandermotten of Katrien Van de Voorde op
02 398.00.53 of via mail dagcentrum@materdei-wzc.be

Contactgegevens:
Molenhofstraat 31 • 1670 Heikruis
T. 02 396 12 60 • www.materdei-wzc.be
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Verenigingen

Woonzorgcentrum Stokken
Het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken beoogt, vanuit de christelijke
inspiratie der Zwartzusters Augustinessen van Halle, een hoog kwalitatieve
zorgverlening en begeleiding in een thuisvervangend milieu.
Het woonzorgcentrum wil vooral aandacht hebben voor zorgbehoevende en
dementerende ouderen, alhoewel iedereen welkom is.
Momenteel beschikt het centrum over 127 woongelegenheden:
- Harten, Schoppen en Ruiten: zwaar zorgbehoevende bejaarden.
- Klavers en Klaver10: afzonderlijke afdelingen beschermd wonen met leefgroepwerking 10 kamers kortverblijf (verblijf van max. 90 dagen per jaar).
In 2007 werden verbouwingswerken aangevat. Hierdoor worden prachtige
en ruime kamers (met TV, badkamer met lavabo en douche, toilet, koelkast,…), zithoeken, leefruimtes en andere voorzieningen aangeboden,
aangepast aan de noden van de senioren. De volledige aanpassing en vernieuwing, met inbegrip van een mooie nieuwbouw, zal voltooid zijn in 2015.

Contactgegevens:

Seniorenverenigingen
In onze gemeente zijn verschillende verenigingen voor senioren actief.
• Vrije Gepensioneerdenbond Bogaarden
Irene Moons • Huttestraat 32 • 1670 Bogaarden • T. 02 356 91 33
• Seniorenbond Heikruis
René Brancart • Terlindenstraat 6 • 1670 Heikruis • T. 02 396 17 10
• OKRA Seniorenbeweging Beert
Hubert Brisaert • Kiethomstraat 4 • 1673 Beert • T. 02 356 54 69
• OKRA Trefpunt Bellingen
Victor Decorte • Hondzochtstraat 12 • 1674 Bellingen • T. 02 360 21 39
• OKRA Trefpunt 55+ Elingen
Adelin De Vylder • Lenniksesteenweg 44 • 1671 Elingen • T. 02 532 35 70
• Vrije Gepensioneerdenbond Groot Pepingen
Emilienne Debey • Hondzochtstraat 53 • 1674 Bellingen • T. 02 360 24 12

Palokenstraat 17 • 1670 Pepingen • T. 02 363 06 30 • F. 02 363 07 37
www.vanderstokken.be • centrum@wzchvanderstokken.be

Ziekenzorg
• Ziekenzorg Beert
Bertha Dedobbeleer • T. 02 356 33 31
• Ziekenzorg Bellingen
Paula Barbe • Trapstraat 15 • 1674 Bellingen
• Ziekenzorg Pepingen
Claes Roger • T. 02 356 27 59

20

21

Gemeentelijke adviesraad
Gemeenstelijke seniorenadviesraad
Rond ons zestigste, soms ook heel wat vroeger, soms jaren later, stopt onze
actieve loopbaan en treden we toe tot de groep van senioren.
Zij maken nagenoeg dertig procent uit van de bevolking. Het is een zeer
heterogene groep gaande van bruisende jonge senioren tot de ouderen en
minder mobielen.
De senior wilt zich graag engageren als vrijwilliger. De vrijwilligers die deel
uitmaken van de gemeentelijke seniorenadviesraad (G.S.A.R.) zetten zich
van harte in voor de ouderen van Pepingen.

Contactgegevens:
Gegevens gemeente:
Greta Verelst, bevoegd ambtenaar
greta.verelst@pepingen.be • T. 02 383 14 22
Gerard Defloo, Schepen derde leeftijd
gerard.defloo@pepingen.be • T. 0477 86 37 86
Gegevens OCMW:
Melissa De Vos, bevoegd ambtenaar
melissa.de.vos@ocmw.pepingen.be
T. 02 356 32 24
Erik Dehandschutter, Voorzitter OCMW
erik.dehandschutter@pepingen.be
T. 0470 01 37 44
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Het Zorgnetwerk in Pepingen en
het mobiel dienstencentrum De Klaproos
Ouderenzorg en zorg voor ouderen is een begrip in Pepingen!
Daarom wordt aandacht besteed aan het ouder worden van onze senioren
zodat zij zo lang mogelijk waardig thuis kunnen blijven wonen.
Samen met de twee woonzorgcentra, de verschillende verenigingen en
seniorenbonden, en de gemeente trachten wij als OCMW met het project
Zorgnetwerk dit principe zo goed mogelijk in te vullen.
Het project Zorgnetwerk Pajottenland, is een project in samenwerking met
de OCMW’s van de omliggende gemeenten (Galmaarden, Gooik, Herne,
Lennik). Het geeft speciale aandacht aan senioren en andersvaliden van
onze gemeente.
De maand waarin je 75 jaar wordt, komt Melissa De Vos op huisbezoek en
maakt je wegwijs in het hulpaanbod en de eventuele toelagen waarop je
recht zou kunnen hebben.
In samenwerking met de lokale thuisdiensten, Pepingse verenigingen,
adviesraden en vrijwilligers startten wij in 2011 met ons mobiel dienstencentrum, De Klaproos. Tijdens gezellige infonamiddagen wordt een bepaald
onderwerp besproken, terwijl de senioren van Pepingen de kans krijgen tot
ontmoeting met een drankje en een hapje.
Onze “mobiele” aanpak zorgt ervoor dat wij steeds contact houden met de
verschillende deelgemeenten van Pepingen. Op die manier kunnen wij
informatienamiddagen steeds op een andere locatie organiseren.
Wil jij graag meer weten over een bepaald onderwerp? Geef gerust ideeën
voor volgende infonamiddagen van De Klaproos door aan Melissa De Vos.
Contactgegevens:
Leen Deneyer – Secretaris OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • leen.deneyer@ocmw.pepingen.be
Melissa De Vos – OCMW Pepingen
T. 02 356 32 24 • melissa.de.vos@ocmw.pepingen.be
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OCMW Pepingen

Kerkstraat 2 • 1670 Pepingen
T. 02 356 32 24 • F. 02 380 73 35
E-mail: info@ocmw.pepingen.be

2015-09

Openingsuren: Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur of na afspraak.

