Kinéruimte
Het woonzorgcentrum Sint-Jozef stelt zijn
kinéruimte ter beschikking voor mensen die
revalideren of senioren die wat extra beweging
wensen.
Voor senioren of aanvullend op revalidatie. Er
wordt zelfstandig geoefend, zonder begeleiding.

De deelnemende organisaties aan het woonzorgproject
MO2:
Provincie West-Vlaanderen, OCMW Wevelgem,
gemeentebestuur Wevelgem, woonzorgcentrum SintJozef Moorsele, sociale huisvestingsmaatschappij De
Vlashaard, politiezone Grensleie, vzw Den Achtkanter en
het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-WestVlaanderen.

Elke weekdag na 11u00, afhankelijk van de
beschikbaarheid.
Gratis.
Bij het eerste gebruik vragen wij u aan te melden.

Bad & bloeddrukmeting – weging
Voor mensen die zelf niet over een bad beschikken
of niet meer zelfstandig kunnen baden.
Voor mensen die hun gewicht en
bloeddrukwaarden willen opvolgen. Er wordt geen
medisch advies gegeven.

Dienstverlening
op Maat
in Moorsele

Eens niet alleen eten?

Op aanvraag.
Goesting in ontmoeting?

De bloeddrukmeting – weging is gratis.
Het bad kost € 2 (zonder handdoeken en zeep).

Vragen over poetshulp, maaltijden?
Nood aan extra beweging?

Reserveren noodzakelijk.
0470 93.67.67 – MO2@ocmwwevelgem.be

Gaat een bad moeilijk?

Doelstelling.
MO2 wil de algemene levenskwaliteit in Moorsele
verbeteren voor alle Moorselenaars met bijzondere
aandacht voor de kwetsbare inwoners.
We gaan op zoek naar de bewoners die met hun
vragen blijven zitten of die een extra duw in de rug
kunnen gebruiken.
De verschillende diensten versterken hun
samenwerking en stemmen hun dienstverlening af
op de vragen die komen.
-

Kan mijn woning aangepast worden en wat
is daar voor nodig?
Hoe kan ik aan een maaltijd geraken?
Bij welke dienst moet ik zijn?
Ik zit te veel alleen. Wat kan ik doen?
Ik zit krap bij kas. Kan ik ondersteuning
krijgen?
Ik geraak niet altijd waar ik moet zijn. Wie
kan mij helpen?
…

Coördinator van het project is
Henk Vandenbroucke.
tel: 0470 93 67 67
mail: mo2@ocmwwevelgem.be

Medewerker thuiszorg:
Glenn Debal
tel: 056 43 55 00
mail: glenn.debal@ocmwwevelgem.be

In samenwerking met WZC Sint-Jozef biedt MO2
een aantal dienstverleningen aan voor wie hier
interesse voor heeft:

Maaltijd in Restaurant Sint Jozef
Thuiswonende Moorselenaars die moeite hebben
om zelf een maaltijd te bereiden of die nood
hebben aan sociale contacten kunnen ‘s middags
en/of ’s avonds een maaltijd gebruiken in het
restaurant van het WZC Sint Jozef.

Ontmoetingsruimte:
In de cafetaria van Sint-Jozef is een hoekje voorzien
van een TV en een aantal gezelschapsspelen.
Kranten en tijdschriften liggen gratis ter
beschikking.
Open van dinsdag t.e.m. zondag van 9u00 tot
19u00.
Wie zin heeft om eens een babbel te doen, is er van
harte welkom.

’s Middags : soep- hoofdgerecht- dessert + drankje
’s Avonds : broodmaaltijd

Elke maandagvoormiddag van 10u00 tot 11u15 is er
een activiteit: een spel, breien, samen zingen of een
blik op de actualiteit.

Elke middag om 11u30.
Elke avond tussen 17u00 en 18u00.

Koude en warme dranken zijn te verkrijgen tegen
democratische prijzen.

Middagmaal : 8 Euro
Brood Avondmaal : 3 Euro
Vooraf aanvragen bij
MO2 – Zuurstof voor Moorsele, tel 0470 93 67 67 of
dienst thuiszorg op 056 43.55.00

Bij het eerste gebruik vragen wij u aan te melden.

Spreekuur Dienst Thuiszorg:
De Dienst Thuiszorg heeft een spreekuur in het
bureau van MO2 in het WZC Sint Jozef.
Voor alle zorgbehoevende personen,
mantelzorgers, zorgverstrekkers: gratis info en
advies over alle thuiszorgmogelijkheden (poetshulp,
maaltijden aan huis, extra hulp bij boodschappen
en dergelijke ), tegemoetkomingen en premies aan
zorgbehoevende personen.
Elke donderdag van 9u00 tot 10u00.
Gratis

