Lokaal Antennepunt SEL Poperinge-Vleteren

Dinsdag 3 oktober 2017
van 13u – 17u30
Jeugdhuis De Kouter
Komstraat 26 in Poperinge

Dinsdagnamiddag 3 oktober 2017 wordt voor de tweede maal in Poperinge /
Vleteren een thuiszorgbeurs georganiseerd.

De thuiszorgbeurs gaat door in de Kouter te Poperinge. Hiermee willen we het
bestaande woon- en zorglandschap uit onze regio in de kijker plaatsen. We wensen
het dienstenaanbod in de thuis– en woonzorgsetting beter kenbaar te maken en
drempelverlagend te werken. Met de thuiszorgbeurs mikken we op de senioren,
de zorgbehoevende thuiswonende zorgvragers en de mantelzorgers. We
willen voor hen een interactieve beurs aanbieden met talrijke standen waar
informatie en animatie wordt gebracht gecombineerd 2 boeiende voordrachten.
Dr. Provoost brengt om 14u een voordracht over “Vroegtijdige zorgplanning”.
Om 15u30 presenteren de CM en de lokale besturen een voordracht “Wegwijs
doorheen de sociale rechten en premies”.
Ter promotie van de thuiszorgbeurs krijgen alle bezoekers een gratis
drankje/koffie met koek.
Met dit schrijven nodigen wij U als thuiszorgactor uit om deel te nemen aan de
thuiszorgbeurs. Wij bieden U een gratis standmodule aan (3 meter breedte x 1
meter diepte). Deze is uitgerust met panelen die U naar believen kan aankleden
met uw promotiemateriaal. Graag verzoeken wij de standhouders om hun stand
als dusdanig in te richten zodat interactie met bezoekers gegarandeerd kan worden
(bv. met gezondheidstest, spelvorm, fitness-opdracht,…).
In bijlage vindt U een inschrijfformulier om een gratis stand te reserveren. U kan
ook meubilair, promo-materiaal of een bijkomende module aanvragen of stroom
(tegen betaling) aanvragen. Graag intekenen voor 31 mei 2017.
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep thuiszorgbeurs
Charlotte Devrekere - De Bres
Eva Schaut - thuiszorgdiensten OCMW/secretaris LAS Poperinge-Vleteren
Karlijn Debruyne en Sophie Van Holzaet - ThuisZorgKruispunt
Lizelot Monkerhey - Het Havenhuis
Sheila Heughebaert - Wit-Gele Kruis
Sofie Vieren - Thuisverpleging-OLV Gasthuis/Voorzitter LAS Poperinge-Vleteren
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