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Familiehulp vzw

Programma
Provincie
Brussel en
Vlaams-Brabant

Kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH)
Op 16 locaties in Vlaanderen kan je kennis maken met de
nieuwe kleinschalige dagverzorgingshuizen van Familiehulp.
In deze vorm van dagopvang krijgen zorgbehoevende
personen de nodige zorg en kunnen ze genieten van een
fijne dag. Ideaal voor mensen die het anders net niet meer
alleen thuis zouden redden.
www.familiehulp.be

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Te bezoeken op
16 verschillende locaties.
De adressen vind je in
het artikel op pagina 11

Het Klein Kasteeltje

Europa Ziekenhuizen - Site St-Michiel

Opvangcentrum voor asielzoekers

Opendeurdag bij de Europa Ziekenhuizen

In het centrum zijn er zo’n 670 plaatsen voor asielzoekers.
Er werken maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaal
medewerkers, verpleegkundigen, boekhouders, dokters...
Het Kasteeltje doet vaak beroep op partners als Kind & Gezin,
Baboes en Odisee.

De Europa Ziekenhuizen zullen een opendeurdag
houden op hun twee sites, St-Elisabeth (Ukkel) en
St-Michiel (Etterbeek).
WANNEER? zondag 15 maart 2015 van 10 tot 17u.
WAT? Stands, demo's, animaties, parcours, kleine restauratie

We nodigen u uit om samen te ontdekken wat er zich
achter onze muren afspeelt.

Meer info: www.europaziekenhuizen.be

9e Linielaan 27
1000 Brussel
info.kleinkasteeltje@fedasil.be
http://fedasil.be/nl/center/749

Europa Ziekenhuizen
Site St-Michiel
Linthoutstraat 150
1040 Etterbeek
info@europaziekenhuizen.be

WZC Pagode in Neder-Over-Heembeek

VZW De Ark

Genieten van leef-tijd

Opendeurdag in De Ark

Armonea Pagode neemt u graag mee op een ontdekkings
tocht door het woonzorgcentrum. In deze tocht zullen wij
uw zintuigen prikkelen en kunt u genieten van een culinair
aanbod, maakt u kennis met onze snoezelruimte en kunt u
een kijkje nemen in de leef- en woonruimte van onze
residenten. Voor de allerkleinsten is er leuke animatie.

VZW 'De Ark' is een kleinschalige voorziening voor personen
met een verstandelijke beperking in Brussel. Gebruikers en
personeelsleden nodigen u uit op de opendeurdag van
15 maart 2015. Vanaf 11 uur kunt u komen proeven van
ons activiteitenaanbod: kinderanimatie, rommelmarkt,
pensenkermis, informatie over de werking...
Dit alles gaat door in het dagcentrum.

Te bezoeken van 11u tot 17u.

Woonzorgcentrum Pagode
Oorlogskruisenlaan 90
1120 Neder-over-Heembeek
02 431 28 28
www.armonea.be/pagode

VZW De Ark
Verdunstraat 521/2
1130 Brussel (Haren)
hans.meirlaen@skynet .be

Europa Ziekenhuizen - Site St-Elisabeth

Woonzorgcentrum Zilverlinde

Opendeurdag bij de Europa Ziekenhuizen

Hier wil ik verzorgd worden

De Europa Ziekenhuizen zullen een opendeurdag
houden op hun twee sites, St-Elisabeth (Ukkel) en
St-Michiel (Etterbeek).

In het woonzorgcentrum valt er altijd wat te beleven.
Alle dagen staan onze deuren open. De markt komt in
huis, we doen mee aan de dierendag, we spelen in op de
actualiteit zoals bijvoorbeeld met de voetbalgekte van
vorig jaar, ...
In huis en rondom is er ook voldoende ruimte en tijd
voor rust. De zorg is er top!

WANNEER? zondag 15 maart 2015 van 10 tot 17u.
WAT? Stands, demo's, animaties, parcours, kleine restauratie
Meer info: www.europaziekenhuizen.be

Europa Ziekenhuizen
Site St-Elisabeth
De Frélaan 206
1180 Ukkel
info@europaziekenhuizen.be

Welzijnsweg 2
1600 Sint-Pieters-Leeuw
zilverlinde@ocmwspl.be
ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Vulpia

Inkendaal, zie de passie!

Palmyra, zorg zonder zorgen

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is gespecialiseerd in de
revalidatie van patiënten met neurologische, locomotorische
en cardio-pulmonaire aandoeningen. We beschikken over
178 bedden voor hospitalisatie, poliklinische en me
disch-technische diensten.

Woonzorgcentrum Palmyra opende zijn deuren in
oktober 2014, wij bieden plaats aan 120 bewoners in
ruime, moderne eenpersoonskamers met eigen badkamer.
Daarnaast beschikken we ook over 40 stijlvolle
assistentiewoningen.
Kom ons zeker een bezoekje brengen,
wij ontvangen U met open armen!

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek (St-Pieters-Leeuw)
info@inkendaal.be
www.inkendaal.be

Residentie Palmyra
Zennebeemd 13-15, 1620 Drogenbos
02 378 30 91

Serviceflat Residentie IUVO vzw

Vulpia

Comfortabel wonen voor senioren

Maria Assumpta, uw zorg, onze zorg

Residentie IUVO vzw biedt serviceflats aan met crisisen overbruggingszorg voor zelfredzame senioren.
De serviceflats hebben een oppervlakte tussen 40 en 100m²,
waarbij 7 flats over 2 slaapkamers beschikken.
Onze residentie ligt in het hartje van Alsemberg (kruispunt
Vastiau-Godeau) en is vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (bus).

Te bezoeken van 14u tot 17u.

WZC Maria Assumpta zet zijn deuren open op de
Dag van de Zorg.
Tussen 10u. en 17u. voorzien wij rondleidingen doorheen het
woonzorgcentrum en het prachtige park. Vanaf 14u. kan u
genieten van de animatie- activiteiten voor onze residenten
onder begeleiding van onze thuisaccordeonist. U kan nadien
blijven nagenieten van een drankje en een hapje in onze
cafetaria.

Zoniënwoudlaan 7
1652 Alsemberg
www.iuvo.be
info@iuvo.be

Residentie Maria Assumpta
Henri Moeremanslaan 8
1700 Dilbeek
info@vulpia.be
www.vulpia.be

Maarten.Van.Nieuwenhove@palmyravzw.be
www.vulpia.be
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OLV Ziekenhuis thuis in Asse

VDAB

Bezoek onze vernieuwde campus

Servicepunt Zorg

Het voorbije jaar werden tal van verbouwingswerken
uitgevoerd met het oog op een betere dienstverlening:
een fraaie kiss & ride zone, een nieuwe toegang voor de
spoedafdeling, en vernieuwde en comfortabele kamers
op materniteit en dagkliniek

Werken in de Zorg, iets voor jou? Op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen én met
je hart? Dan is een job in de zorg misschien iets voor jou!

Daarbij werden ook een aantal nieuwe diensten opgestart:
Nefrologie, Urologie, Cardiorevalidatie,... Een bezoekje waard!

Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het
mobiele VDAB-servicepunt Zorg. Je kan er terecht voor
informatie over:
- de zorgsector
- opleidingen in de zorg
- vacatures

Bloklaan 5
1730 Asse
02 300 62 06
www.olvz.be
sonia.van.den.bossche @olvz-aalst.be

VDAB-servicepunt Zorg
te bezoeken bij:
OLV Ziekenhuis Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
Pieterjan.soens@vdab.be

Woonzorgcentrum Keymolen in Lennik

OCMW Merchtem

Genieten van leef-tijd

WZC Ter Stelten

Armonea Keymolen neemt u tussen 13u00 en 17u00 mee op
een verwenroute. We presenteren onze snoezelbadkamer
met aromatherapie en bubbelunit. We laten u genieten
van een verwenkoffie of een huisgemaakte pannenkoek.
Neem een kijkje in ons eigen kapsalon of neem plaats op
de pedicurestoel. De allerkleinsten genieten van de dag met
volksspelen of petanque.

WoonZorgCentrum Ter Stelten heeft 103 kamers voor
definitief verblijf en 6 kamers voor kortverblijf. De serviceflats,
Ter Linde, Ter Lijsterbes en Ter Boswilg tellen samen 61 flats.
Onze enthousiaste ploeg medewerkers bouwen samen
aan een warme en gezellige thuis voor zorgbehoevende
personen. Ook onze vrijwilligers vormen hierin een
onmisbare schakel.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

Woonzorgcentrum Keymolen
Karel Keymolenstraat 55
1750 Lennik
02 302 10 00
www.armonea.be/keymolen

Gasthuisstraat 19
1785 Merchtem
lien.ooms@ocmw-merchtem.be
www.ocmw-merchtem.be

CADO LANDELIJKE THUISZORG

Zonnelied vzw - Huis Orchidee

Warme zorg, dichtbij de mensen

Open en gastvrij

CADO LANDELIJKE THUISZORG, een kleinschalige dag
opvang in Merchtem voor thuiswonende hulpbehoevende
personen. Zij doen er samen met andere gasten (4 à 8)
dagdagelijkse dingen: samen koken, de afwas doen, de krant
lezen, kaarten of samen koffiekletsen. Verzorgenden van
Landelijke Thuiszorg staan in voor verzorging en
begeleiding. Kom zeker een kijkje nemen!

Zonnelied biedt zorg op maat (woon-, dag- en kortlopende
ondersteuning) aan volwassenen met een handicap in
Vlaams-Brabant en Bussel. In onze vestiging te Merchtem
wonen en werken 17 mensen met een verstandelijke
handicap. Wat doen we allemaal: samen koken, poetsen,
sporten, werken bij de lokale bakker, slager, ...
Kom kennis maken met onze bewoners en begeleiding.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

Gasthuisstraat 17
1785 Merchtem

Gasthuisstraat 17
1785 Merchtem
www.zonneliedvzw.be

Thuishulp FSMB

OOC Steenokkerzeel

Breng ons een bezoekje!

Een en al opvang

Kom langs in onze adviesruimte en ontdek het aanbod over
uitlenen, verhuur en verkoop van een uitgebreid gamma
(para)medische producten voor lichaamsconditie, baby's,
woningaanpassing, autonomie en bandagisterie.

OOC Steenokkerzeel is een observatie- en oriëntatiecentrum
voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Het
centrum vangt deze jongeren op bij het begin van hun
traject en biedt een intensieve en aangepaste ondersteu
ning. Het centrum is makkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer en via de E19, afrit nr 12 Steenokkerzeel - Cargo.

Wij heten u van harte welkom van 10 tot 17u.
Hopelijk tot dan!

Medishop Vilvoorde
Grote Markt 38
1800 Vilvoorde
medishop@fsmb.be
www.fsmb.be

Thuishulp FSMB
Breng ons een bezoekje!
Kom langs in onze adviesruimte en ontdek het aanbod over
uitlenen, verhuur en verkoop van een uitgebreid gamma
(para)medische producten voor lichaamsconditie, baby's,
woningaanpassing, autonomie en bandagisterie.
Wij heten u van harte welkom van 10 tot 17u.
Hopelijk tot dan!

keizerinlaan 2
1820 Steenokkerzeel
info.steenokkerzeel@fedasil.be
www.fedasil.be/steenokkerzeel

Oriëntatie en OpvolgingsTraject
Thuiszorg
OOTT
Sommige ouderen kunnen niet meer thuis wonen meteen
na ontslag uit het ziekenhuis of bij acute problemen in de
thuissituatie. Vaak is hun woning of de hulpverlening nog
niet aangepast. Het project ‘Oriëntatie en OpvolgingsTraject
Thuiszorg (OOTT)’ helpt deze ouderen om de zorg thuis te
organiseren. Binnen de 48 uur kan iemand opgenomen worden.

Medishop Leuven
Schipvaartstraat 18
3000 Leuven
medishop@fsmb.be
www.fsmb.be

Campus Sint-Pieter (10de verdieping)
Brusselsestraat 69
3000 Leuven
016 33 70 38
casemanager.oott@gmail.com

Woonzorgnet-Dijleland

Woonzorgnet-Dijleland

Hertog van Brabant

De Bezelaer en De Wijnstok

Hertog van Brabant richt zich specifiek naar dagopvang
van ouderen met een fysieke zorgnood, personen met een
beginnende dementie die vooral structuur nodig hebben
en ouderen die sociaal contact zoeken.
De opdracht van onze thuisondersteunende dienst is om
personen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. We geven
extra aandacht aan zorg op maat, laagdrempeligheid, samen
werking en noodzakelijke ondersteuning van de thuiszorg.

De opdracht van onze thuisondersteunende diensten is
mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen met extra
aandacht voor:
-	 zorg op maat
-	 laagdrempelig zijn
-	 samenwerking met de thuiszorg
-	 ondersteuning van de thuissituatie

WZC Dijlehof
Minderbroederstraat 9b
3000 Leuven
rudi.logist@dijlehof.be

WZC De Wingerd
Wingerstraat 14
3000 Leuven
jan.vanwezer@wingerd.info
www.wingerd.info
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Woonzorgnet-Dijleland

Mediclinic

Dagverzorgingscentrum Ter Meeren

Bezoek een privé kliniek!

In Ter Meeren kunnen zorgbehoevende ouderen rekenen
op zorg en een fijne, zinvol gevulde dag in een huiselijke
en veilige omgeving.
Dit centrum biedt een oplossing als
-	 je door fysische problemen beperkt bent in mobiliteit
en je zorgen nodig hebt,
-	 je psychische problemen hebt zoals eenzaamheid,
depressie of dementie.

Mediclinic biedt een uniek totaalconcept van hoogstaande
esthetische, plastische en sinds kort ook oftalmologische
behandelingen op maat van jouw noden.
Bijkomend kan u ook beroep doen op schoonheids
specialistes, voedingsdeskundigen en mental coaches
die onder medisch toezicht hun zorgen aanbieden.

WZC Ter Meeren
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse
eddy.devolder@termeeren.be
www.termeeren.be

Mediclinic
Bogaardenstraat 49C
3050 Oud-Heverlee
info@mediclinic.be
www.mediclinic.be

De Wissel VZW, Centrum Molenmoes

Oase vzw

Laat je BEWEGEN!

Oase vzw - Campus Aarschot

We nodigen je uit tot beweging in een unieke omgeving.
Ons centrum bruist van bijzondere activiteiten:
Een sprong vanop de pamperpaal, een ritje op het paard,
samenwerken aan een muzikaal nummer, andere mensen
ontmoeten, je laten verwonderen,...
Wij dragen zorg voor onze jongeren vanuit een bijzondere
en verbindende beweging. Kom zeker eens langs!

Bij de realisatie van het zorgtraject Tienen-BinkomAarchot speelt Oase vzw op een innovatieve manier in
op de toenemende zorgvraag van de oudere.
Een juist evenwicht vinden tussen wonen en zorg is
ons centraal uitgangspunt.
Benieuwd om dit alles te ontdekken?
Kom dan zeker naar onze Dag van de Zorg.

Te bezoeken van 14u tot 18u.

Blauwmolenstraat 1A
3111 Wezemaal
www.wissel.be

Campus Aarschot Wissenstraat
Wissenstraat 22
3200 Aarschot
cindy.jonckman@oasewoonzorg.be
www.oasewoonzorg.be

Oase vzw

Oase vzw

WZC Oase - Campus Binkom

Oase Tienen: ons huis uw thuis

Bij de realisatie van het zorgtraject Tienen-BinkomAarchot speelt Oase vzw op een innovatieve manier in
op de toenemende zorgvraag van de oudere.
Een juist evenwicht vinden tussen wonen en zorg is
ons centraal uitgangspunt.
Benieuwd om dit alles te ontdekken?
Kom dan zeker naar onze Dag van de Zorg.

Bij de realisatie van het zorgtraject Tienen-BinkomAarchot speelt Oase vzw op een innovatieve manier
in op de toenemende zorgvraag van de oudere.
Een juist evenwicht vinden tussen wonen en zorg is
ons centraal uitgangspunt.
Benieuwd om dit alles te ontdekken?
Kom dan zeker naar onze Dag van de Zorg.

Te bezoeken van 14u tot 18u.

Te bezoeken van 14u tot 18u.

Campus Binkom
Kerkstraat 5
3211 Binkom
cindy.jonckman@oasewoonzorg.be
www.oasewoonzorg.be

Campus Tienen
Raeymaeckersvest 30
3300 Tienen
cindy.jonckman@oasewoonzorg.be
www.oasewoonzorg.be

Residentie Arthur WZC-assistentieflats
Kom “proeven” van ons aanbod!

Programma
Provincie
Antwerpen

Dit jaar nemen wij voor de 2e maal deel aan de Dag van
de Zorg. Gezonde voeding, mentale fitheid en beweging
staan die dag centraal. Wij ontvangen u graag in ons
gloednieuw wzc en assistentiewoningen. Aansluitend
kunt u genieten van live muziek en heerlijke huisgemaakte
versnaperingen in onze cafetaria. Voor informatie kunt u
terecht aan onze infostand.
Benieuwd?

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Residentie Arthur WZC-flats
Solvynsstraat 80
2018 Antwerpen
Tel 03/216.80.10
info@residentiearthur.be

Woonzorgcentrum 't Zand

VDAB

Uw eigen comfortabele en nieuwe kamer

Servicepunt Zorg

-	 11, 14 uur: een verpleegkundige of verzorgende vertelt
tijdens een rondleiding over werken in een woonzorgcentrum
-	 13, 14, 15 en 16 uur: rondleiding in 't Zand
-	 vanaf 13 uur: taart aan 2,50 euro per stuk
-	 tussen 14 en 16 uur: optreden live band
-	 tussen 10 en 17 uur: café open, infostand aanbod
dienstencentrum en diensten Zorgbedrijf Antwerpen,
infostand vrijwilligers

Werken in de Zorg, iets voor jou? Op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen én met
je hart? Dan is een job in de zorg misschien iets voor jou!
Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het
mobiele VDAB-servicepunt Zorg. Je kan er terecht voor
informatie over:
- de zorgsector
- opleidingen in de zorg
- vacatures

Woonzorgcentrum 't Zand
Louis Paul Boonstraat 22
2050 Antwerpen
wzc.tzand@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

VDAB-servicepunt Zorg
te bezoeken bij:
WZC ‘t Zand
Louis Paul Boonstraat 22
2050 Antwerpen
Pieterjan.soens@vdab.be

Dienstencentrum Linkeroever

Parktoren

en serviceflats

Luxueus en zorgeloos

-	
-	
-	
-	
-	

om 12, 13, 14, 15 en 16 uur: rondleiding serviceflats
vanaf 12 uur: frieten 2 euro per pakje
vanaf 14 uur: taart 2,50 euro per stuk
van 14 tot 17 uur: dansmiddag met dj Danny Van Tichelen
doorlopend tussen 10 en 17 uur: cafetaria, infostand
aanbod dienstencentrum en diensten Zorgbedrijf
Antwerpen: poetshulp, huishoudhulp, thuisverpleging,
verblijf woonzorgcentra

Dienstencentrum en serviceflats Linkeroever
Louis Paul Boonstraat 21
2050 Antwerpen
dc.linkeroever@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Parktoren is gelegen aan Park Spoor Noord vlakbij het
Eilandje. Een assistentieflat in Parktoren biedt luxueus
wooncomfort in de stad met de nabijheid van rust en
groen en een zorg- en dienstverlening op maat. Op de
11de verdieping is er een brasserie en fitness.
Bewonder het fenomenale uitzicht van Parktoren en laat
je verrassen door onze assistentieflats.

Parktoren
Assistentieflats
Ellermanstraat 61
2060 Antwerpen
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Dienstencentrum De Fontein

Dienstencentrum Den Bleek

en gerenoveerde serviceflats

en gerenoveerde serviceflats

demonstratie clubs:
-	 van 11 tot 11.45 uur: sjoelen
-	 van 13 tot 14 uur: initiatie windbuksschieten
-	 van 13 tot 16 uur: kantklossen
-	 om 13.30 en om 16 uur: linedance
-	 van 13.30 tot 17 uur: initiatie biljart
-	 van 14 tot 15 uur: initiatie petanque
-	 om 11, 12.30, 14, 15.30 en 17 uur:
rondleiding serviceflats Hoge Weg en De Fontein
-	 tussen 10 en 17 uur: muziek, snacks ...

doorlopend tussen 10 en 17 uur:
-	 demonstraties van de knutsel- en hobbyclub,
schaken, bridge, whu chu, stoelturnen,
-	bloemschikken
-	 snacks verkrijgbaar
-	 bezichtigen serviceflats

Dienstencentrum en serviceflats De Fontein
Fonteinstraat 31, 2140 Borgerhout
dc.defontein@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Dienstencentrum en serviceflats Den Bleek
Montensstraat 4
2140 Borgerhout
dc.denbleek@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Dienstencentrum Den Drossaert

Zorgzame buurt Oud Merksem

en gerenoveerde serviceflats

Dienstencentrum, flats, woonzorgcentrum

om 11, 13 en 15 uur: rondleiding in de serviceflats
om 11.30 en 13.30 uur: demonstratie Tai Chi

deel 1:
-	 8.30 tot 10 uur: ontbijt in De Zeelbaan - 4,95 euro per persoon
-	 10.30 tot 11.30 uur: aperitiefspel: schansspringen
met de WII en paardenrenspel - gratis
-	 11 en 14 uur: verpleegkundige of verzorgende vertelt tijdens
een rondleiding over werken in een woonzorgcentrum
-	 12 uur: driegangenmenu in De Zeelbaan - 6,20 euro
per persoon*
-	 13.30 tot 16.30 uur: dj Tiny

doorlopend:
welkom in de cafetaria
Wii Bowling en Wii skiën
expo geplande renovatiewerken Den Drossaert

Dienstencentrum en serviceflats
Den Drossaert
Helmstraat 163 b23, 2140 Borgerhout
dc.dendrossaert@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Woonzorgcentrum Sint Bartholomeus
Dienstencentrum en serviceflats De Zeelbaan
Jaak de Boeckstraat 6, 2170 Merksem

Zorgzame buurt Oud Merksem

Dienstencentrum 't Dokske

Dienstencentrum en woonzorgcentrum

en serviceflats

deel 2:
om 10.30, 11.30, 13.30 en 15 uur: keuze uit rondleiding in
het woonzorgcentrum of in het dienstencentrum en de flats

-	
-	
-	
-	
-	

doorlopend:
infostand aanbod dienstencentrum en diensten Zorgbedrijf
Antwerpen, infostand rond vrijwilligerswerk bij Zorgbedrijf
Antwerpen, geniet van hartige en zoete snacks in het eetcafé
van het dienstencentrum of het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Sint Bartholomeus
Dienstencentrum en serviceflats De Zeelbaan
Elf Novemberstraat 33, 2170 Merksem
dc.dezeelbaan@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

wzc.sintbartholomeus@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

van 8.30 - 10 uur: ontbijt - 4,95 euro per persoon
om 10 en 14 uur: rondleiding in een serviceflat door bewoners
12 uur: driegangenmenu - 6,20 euro per persoon*
tussen 14 tot 16 uur: smoutebollen aan 3 euro
doorlopend: infostand werken en vrijwilligerswerk
bij Zorgbedrijf Antwerpen

* Wie geen senior is of niet in Antwerpen woont,
betaalt 9,30 euro voor een menu.

Dienstencentrum en serviceflats 't Dokske
Minister Schollaertstraat 24
2170 Merksem
dc.dokske@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Katholiek Scholencentrum JOMA

CM - Zorgverblijf Hooidonk

Wie zorgt voor ons in de toekomst?

Hooidonk, jouw verblijf onze zorg

De behoefte aan zorg is van alle tijden. Voor jonge mensen
met een groot hart die hun toekomst daaraan willen wijden,
schept onze school graag mogelijkheden.
We openen onze nieuwe gebouwen van 14 tot 17 u. en
verlenen bijzondere aandacht aan onze zorgrichtingen (tso):
Gezondheids- en welzijnswetenschappen en Sociale en
technische wetenschappen.
Van harte welkom!

CM- Zorgverblijf Hooidonk is een volledig aangepast en
toegankelijk centrum voor wie rust in een professionele
zorgomgeving zoekt. Kom herstellen van een ziekte of
medische ingreep in de Kempense natuurpracht van
Zandhoven. Kom alleen, of met twee of in groep van een
verkwikkende vakantie of kortverblijf genieten.

Maantjessteenweg 98
2170 Merksem
info@ksjoma.be
www.ksjoma.be

Langestraat 170
2240 Zandhoven
info@hooidonk.be
www.cm-zorgverblijven.be/hooidonk

vzw Het Gielsbos

Onze-Lieve-Vrouw Woonzorgcentrum

Gedreven door buitengewone mensen

Architecturaal innoverend wzc te Geel

Het GielsBos biedt ondersteuning aan personen met een
(verstandelijke) beperking en hun gezin. Zij kunnen bij ons
terecht voor verblijf (permanent of tijdelijk), dagopvang
(activiteiten), begeleiding en behandeling.

Gloednieuw en prachtig woonzorgcentrum, met een groen
binnengebied in hartje Geel. Met aandacht voor huiselijk
heid, kleinschaligheid, privacy en zorgtechnologie.

We staan ook open voor organisaties, scholen en
verenigingen voor deskundig advies of voor het gebruik
van onze infrastructuur.

Architecturaal innoverend, met een grote transparantie,
een unieke patio en gezellige eet- en zitruimtes.
Een open en eigentijds huis met onder andere
46 assistentiewoningen (serviceflats): welkom!

Vosselaarseweg 1
2275 Gierle
info@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be

Pastoor Van Neylenstraat 1
2440 Geel
ludo.gielis@zusterhof.be

Woonzorgcentrum Nethehof in Balen

Fedasil Broechem

Genieten van leef-tijd

Een en al opvang

Armonea Nethehof neemt u graag mee op een ontdek
kingstocht door het woonzorgcentrum. We tonen u met veel
enthousiasme hoe we ervoor zorgen dat bewoners zich thuis
en uitstekend verzorgd voelen. We presenteren grootmoeders
keuken in een hedendaags jasje. De allerkleinsten kunnen
zich uitleven met eendjes vissen, kleuren en sjoelen.

OC Broechem biedt plaats voor 287 asielzoekers. Er werken
maatschappelijk werkers, begeleiders, onthaalmedewerkers,
verpleegkundigen, keukenpersoneel welke voorzien in de
dagelijkse basisbehoeften. Daarnaast krijgen asielzoekers
sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien
organiseert het centrum verschillende activiteiten en
opleidingen voor bewoners.

Te bezoeken van 12u tot 17u.

Woonzorgcentrum Nethehof
Gerheide 203
2490 Balen
014 81 76 66
www.armonea.be/nethehof

Van den Nestlaan 104
2520 Broechem
info.broechem@fedasil.be
www.fedasil.be
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Woonzorgcentrum Heilig Hart

Vulpia

Een warm hart voor zorg!

Welkom in Residentie De Veldekens!

Woonzorgcentrum Heilig Hart biedt woongelegenheid
aan 115 bejaarden en heeft alle voorzieningen om
tegemoet te komen aan de noden van de bewoners,
ook wanneer deze zorgbehoevend zijn. Aanpalend
aan het woonzorgcentrum bevinden zich 21 moderne
serviceflats.
Meer info: www.rusthuizen-zusters-berlaar.be

Residentie De Veldekens is een vriendelijk en warm rusten verzorgingstehuis en biedt momenteel plaats aan
160 valide en zorgbehoevende residenten.
Ons rusthuis staat open voor mannen en vrouwen
ongeacht hun ideologische, filosofische of godsdienstige
overtuiging.
De menselijke benadering staat bij ons centraal.
We zorgen voor een aangename thuis voor iedereen!

Kerkeblokken 11
2560 Nijlen

Residentie De Veldekens
Grote Weide 2
2600 Berchem
info@vulpia.be
www.vulpia.be

Woonzorgcentrum Groenveld in Wilrijk

wzc Sint-Bavo

Genieten van leef-tijd

Van harte welkom!

Armonea Groenveld neemt u tussen 13u30 en 17u00 mee
op een ontdekkingstocht in ons woonzorgcentrum en
serviceflats. We tonen u hoe we mensen een thuisgevoel
geven, omgaan met dementie en onze bewoners verwennen.
Op een culinaire reis presenteren we grootmoeders keuken
in een hedendaags jasje. Voor de allerkleinsten is er op elke
halte een aangepaste activiteit.

Samen met zijn 120 bewoners maakt Sint-Bavo deel uit
van GZA Woonzorggroep. De medewerkers van onze acht
woonzorgcentra bieden een thuis aan 65-plussers met een
zorgbehoefte. Sint-Bavo is een echte zorgcampus. U vindt er
een dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen en een
woonzorgcentrum.

Wzc en flats Groenveld
Spoorweglaan 1-3
2610 Wilrijk
03 303 18 40
www.armonea.be/groenveld

wzc Sint-Bavo
GZA Woonzorggroep
Sint-Bavostraat 29
2610 Wilrijk
tel. 03 820 73 00

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef

vzw Katrinahome

Van harte welkom!

De Stappe heet u welkom!

Elke dag vinden meer dan 1300 patiënten de weg naar
één van onze campussen. Meer dan 3000 medewerkers staan
er klaar om hen te omringen met de beste zorg.

Inschrijven kan via www.gza.be.

De Stappe is samen met de HoBo een onderdeel van
Katrinahome vzw. In de Stappe organiseren wij
dagbesteding voor een 40-tal volwassenen met een
matige tot ernstige mentale beperking. Tevens voorzien
wij woonopvang voor 22 personen in het tehuis
niet-werkenden en in het geïntegreerd woonproject.
Een wegbeschrijving naar De Stappe vindt u op onze
website.

Molenstraat 19
2640 Mortsel
gzaziekenhuizen@gza.be
www.gzaziekenhuizen.be

De Stappe
De Stappe 35
2640 Mortsel
info@katrinahome.be
www.katrinahome.be

Campus Sint-Jozef is met 120 bedden de kleinste van onze
campussen. We nemen u graag mee op een boeiende
belevingstoer doorheen het ziekenhuis.

We nemen u er graag mee op bezoek.
Meer info vindt u op www.gza.be

Drie Eiken

Bouwproject Groen Zuid

Zorg voor uw Herstel

Dienstencentrum en serviceflats

Waar u verblijft in een moderne hotelaccommodatie na
een operatie of om op krachten te komen na een
ziekenhuisopname.
Drie Eiken beschikt over 68 comfortabele een- en
tweepersoonskamers, een gezellig restaurant en kineen wellnessfaciliteiten.
Onze gasten hebben een lichte zorgvraag en kunnen rekenen
op een verpleegkundige ondersteuning 24 uur per dag.

Zorgbedrijf Antwerpen bouwt een dienstencentrum,
118 serviceflats en een kinderdagverblijf.
U kunt een bezoek brengen aan 2 afgewerkte modelflats
en 2 ruwbouwflats. De flats bevinden zich op de eerste en
tweede verdieping en zijn bereikbaar met de lift.
Rondleidingen naar de serviceflats starten elk half uur,
vanaf 10 uur.

Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem
stefaan.desmyttere@uza.be
www.drie-eiken.com

Dienstencentrum en serviceflats Groen Zuid
Fodderiestraat 105 - 115 - 125
2660 Hoboken
klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

OTV en Seniorplaza

AZ Heilige Familie

EEN UNIEK CONCEPT

Onze zorg en talent voor iedere patiënt!

Seniorplaza is een uniek concept waar senioren kunnen
wonen in het zorghotel of assistentiewoningen.
Met een wellnesscentrum, een bistro en tal van winkels is
Seniorplaza een levendig geheel waar plaats is voor jong
en oud. Iedereen kan deelnemen aan lezingen, workshops,
filmvoorstellingen en zo veel meer.
OTV, partner in de thuiszorg maakt het geheel compleet.

Het AZ Heilige Familie is een dynamisch regionaal ziekenhuis
met een algemeen medisch en paramedisch aanbod.
AZ Heilige Familie telt 207 bedden, beschikt over een
uitgebreide daghospitalisatie, een gespecialiseerde spoed
afdeling met PIT-functie en een dienst Intensieve Zorgen.

Te bezoeken van 13u tot 17u.

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
info@seniorplaza.be
www.seniorplaza.be

's Herenbaan 172
2840 Rumst
info@hfr.be
www.azheiligefamilie.be

Cornerstones BVBA

WZC ORPEA Vordenstein

Residentie Felix Brouwershof

Samen genieten van het leven

Residentie Felix Brouwershof, een uniek en vooruitstrevend
woonproject in oprichting in centrum Onze-Lieve-VrouwWaver. 69 erkende en perfect uitgeruste assistentiewoningen
met gezellig terras worden te koop en te huur aangeboden.
Oplevering voorzien januari 2016. Opstart verhuur voorjaar
2015. Residentie Felix Brouwershof, dé plek waar dromen
en leven samengaan.

Bent u ook op zoek naar net dat ietsje meer, een plaats
waar u zich welkom voelt, waar de zorg centraal staat en
de natuur niet ver weg, waar een interne culinaire keuken
u kan verwennen en geen bezoekuren gelden.

Residentie
Felix Brouwershof
Dijk 38
2861 OLV-Waver
www.felixbrouwershof.be

WZC ORPEA Vordenstein
R.W. Van Havrelaan 16
2900 Schoten
Tel: 03/680 34 00
Mail: vordenstein@orpea.net

Zoek dan niet verder en wees welkom in WZC ORPEA
Vordenstein, waar wij een warme thuis bieden voor
onze bewoners.
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Residentie Halmolen
Bezoek ons op de Dag van de Zorg!
Als WZC beiden wij u blik achter de schermen aan, kan u
genieten van een drankje en een lekkernij of kan u zich
informeren bij onze verschillende infostanden.
Iedere bezoeker ontvangt een kleine attentie.
U bent welkom op zondag 15 maart tussen 10 uur en 17 uur
om van dichtbij kennis te maken met ons nieuw woon- en
zorgcentrum en met de assistentiewoningen.

Residentie Halmolen
Halmolenweg 68
2980 Halle-Zoersel
info@halmolen.be
www.vulpia.be

Ook Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Maggie De Block maakt een hart voor de zorg naar
aanleiding van de vierde editie van Dag v/d Zorg

Wit-Gele Kruis Limburg
Welkom bij "ons thuis"

Programma
Provincie
Limburg

Maak kennis met thuisverpleging achter de schermen
en aanvullende zorgdiensten zoals het personenalarm,
voedingsadvies, hulpmiddelen, voetverzorging, thuiszorg
door vroedvrouwen en gezinszorg. Wedden dat je versteld
zal staan?
Kruip in de huid van een thuisverpleegkundige en maak
kans op een leuke prijs. Met een attentie voor jong en
een drankje voor oud.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Te bezoeken op
11 verschillende locaties.
De adressen vind je in
het artikel op pagina 32

CKG De Hummeltjes

Dienst Onthaalgezinnen Hasselt vzw

CKG De Hummeltjes: Opvoedingshulp

Onthaalouders, een hart van goud

CKG De Hummeltjes richt zich tot gezinnen die nood
hebben aan ondersteuning omwille van opvoedings
moeilijkheden of een crisissituaties. Samen met ouders
en kinderen zoeken we naar oplossingen en proberen we
op korte termijn een veranderingsproces op gang te
brengen.

Onze dienst kan rekenen op een 60-tal gemotiveerde
onthaalouders die samen instaan voor de opvang van meer
dan 400 kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Onthaalouder word je niet zomaar: je moet beschikken
over verschillende capaciteiten. Maar wat je vooral nodig
hebt, is een hart van goud!
Meer info: www.onthaalgezinnenhasselt.be

Van Caenegemlaan 1
3500 Hasselt
ckg@hummeltjes.be
www.hummeltjes.be

Heilig Hartplein 22 bus 2
3500 Hasselt
info@dvohasselt.be

FARESA

Kinderopvang De Hummeltjes

Zorgen voor welzijn

met een hart voor elk kind

FARESA is een psychologische dienstverlener voor
particulieren en professionals. We helpen bij diagnostische,
school-, werkgerelateerde- en psychologische hulpvragen.
We richten ons op kinderen en volwassenen. Op Dag van
de Zorg kun je kennismaken met ons aanbod.

Kom zeker kennismaken met kinderdagverblijf
De Hummeltjes, Buitenschoolse Opvang De Bijenkorf en
Lokale Dienst Buurtgerichte Kinderopvang Het Bijennestje.

FARESA is makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer
en via de E313, afrit 28 Hasselt-Zuid.

Iedere dag opnieuw wordt het kind centraal gesteld in
een huiselijke sfeer met een gevarieerd spelaanbod waarbij
er zorg gedragen wordt vanuit het hart.

FARESA Hasselt
Boerenkrijgsingel 24.0.2
3500 Hasselt
info@faresa.be
http://www.faresa.be

Zuster Stanislaslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011/22 50 34
kdo@hummeltjes.be
www.hummeltjes.be

VZW Salvatorrusthuis

Dienstencentrum 't Weyerke

Een dag in teken van dementie!

't Weyerke, Zorg in Dialoog

Dit jaar plaatsen we ons nieuwbouwproject in de kijker
met het accent op jongdementie. Kom dus zeker eens een
kijkje nemen en laat je in de namiddag verrassen door ons
dementiekoor 'Geheuglijk'. De kinderen kunnen ondertussen
genieten van een heerlijk frietje of zich laten schminken bij
de grimestand!

’t Weyerke gaat resoluut voor kwaliteitsvolle en
gespecialiseerde zorg op maat aan kinderen en volwassenen
met een (niet-) aangeboren beperking en dit in dialoog
met zorggebruikers en families.
De goed uitgebouwde vrijwilligerswerking is een mooie
aanvulling en ondersteunt ons gevarieerd zorgaanbod.

VZW Salvatorrusthuis
Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
011/27 29 21

Domherenstraat 3
3550 Heusden-Zolder
info@wey.stijn.be
www.stijn.be

Rode Kruisopvangcentrum "De Bark"

Vulpia - BoCasa

Een tijdelijke thuis in Heusden-Zolder

ServiceResidentie BoCasa

Bent u nieuwsgierig naar hoe de medewerkers van een
opvangcentrum voor asielzoekers zorg dragen voor hun
bewoners? Weet u niet goed wie hier woont en hoe deze
mensen hier terecht komen? Heeft u vragen rond de
asielprocedure in België? Vraagt u zich af waar de bewoners
zich mee bezig houden?
Kom dan op zondagmiddag 15 maart tussen 13 uur en 17uur
langs om een kijkje te nemen

U bent van harte welkom om tussen 10u en 17u ons
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen te komen
bewonderen. Ook het project Carehome of the Future
stelt zijn deuren voor u open.

Heusden-Zolder
Kapelstraat 73/2
3550 Heusden-Zolder
integratie.ocheusden-zolder@rodekruis.be
www.rodekruis.be

ServiceResidentie BoCasa
Vrunstraat 15-17
3550 Heusden-Zolder
info@bocasa.be
www.vulpia.be/bocasa

In de brasserie kan u genieten van een hapje of een drankje.
Animatie zal voorzien zijn voor groot en klein.
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Ziekenhuis Oost-Limburg

VDAB

Een plek waar uw welzijn eerst komt

Servicepunt Zorg

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is ontstaan uit de fusie
tussen het A. Dumontziekenhuis in Waterschei, het St.-Barbara
ziekenhuis in Lanaken en het St.-Jansziekenhuis in Genk.
Het ZOL telt 811 bedden en 230 dagklinische bedden.
Er zijn 240 geneesheren verbonden aan het ziekenhuis en
er werken nagenoeg 3.000 verpleegkundigen en
ondersteunende personeelsleden.

Werken in de Zorg, iets voor jou? Op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen én met je
hart? Dan is een job in de zorg misschien iets voor jou!
Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het
mobiele VDAB-servicepunt Zorg. Je kan er terecht voor
informatie over:
- de zorgsector
- opleidingen in de zorg
- vacatures

Schiepse Bos 6
3600 Genk
info@zol.be
www.zol.be

VDAB-servicepunt Zorg
te bezoeken bij:
Ziekenhuis Oost-Limburg
Schiepse Bos 6
3600 Genk
Pieterjan.soens@vdab.be

LIZa

KPC

Limburgse Zorgacademie

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw

LiZa is het unieke samenwerkingsverband tussen HBO
Verpleegkunde Genk, UC Leuven-Limburg en het Ziekenhuis
Oost-Limburg. De Limburgse Zorgacademie focust op een
maximale aansluiting tussen het werkveld, het onderwijs,
onderzoek en de maatschappij. Op die manier wil ze garant
staan voor kwaliteitsvolle zorgopleidingen.

KPC is een kinderpsychiatrisch ziekenhuis dat zich richt
op spoedraadpleging, crisishospitalisatie en kortdurende
observatie. Ook dagbehandeling, raadplegingen en
outreaching behoren tot onze dienstverlening.
Vanuit een multidisciplinaire aanpak werken we nauw
samen met ouders en andere hulpverleners in een
intensieve zoektocht naar een zorgtraject op maat.

www.limburgsezorgacademie.be

Schiepse Bos 5
3600 Genk

Schiepse Bos 8
3600 Genk
www.kpc-genk.be

Ons Kinderhuis vzw

Rode Kruisopvangcentrum Lanaken

Sector Bijzondere Jeugdzorg Limburg

Dag van de Zorg 2015

Werp een blik op de hele Limburgse Bijzondere Jeugdzorg
- als potentiële collega, cliënt, vrijwilliger of geïnteresseerde
burger!
Ons Kinderhuis zet op 15 maart van 10-17u de deuren open.
Maak op ludieke wijze, zonder blikken of blozen, kennis
met alle Limburgse organisaties Bijzondere Jeugdzorg.
Snacks & drank aan vriendelijke prijzen.
Ook geschikt voor kids!

Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 maart opent
het Opvangcentrum voor asielzoekers in Lanaken zijn
deuren voor het grote publiek.

Erfstraat 10
3600 Genk
info@kinderhuis.net

In het Opvangcentrum van Lanaken kunnen bezoekers
tussen 14.00 en 17.00 uur doorlopend terecht.
De inkom is gratis!

Lanaken
Molenbergstraat 101
3620 Lanaken
integratie.oclanaken@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Assistentiewoningen Aurora

Fedasil Sint-Truiden

Verhuizen en toch thuiskomen?

Zorg op maat

Uw vertrouwde woning verlaten en verhuizen naar een
woonzorgcentrum of serviceflat is een ingrijpende
gebeurtenis. Bij Foyer de Lork begrijpen we dat: een woning
is een warm thuis waar men zijn leven kan invullen zoals
men wil. Daarom streven we bij Foyer de Lork naar een zo
groot mogelijke vrijheid en zelfstandigheid voor de
bewoners van onze woonzorgcentra en

Het opvangcentrum van Sint-Truiden is één van de 18
opvangcentra voor asielzoekers in België die rechtstreeks
beheerd door Fedasil. Het opvangcentrum beheert zo'n 457
plaatsen voor asielzoekers en 75 open terugkeerplaatsen.
Het is onze opdracht om elke bewoner éénzelfde
kwaliteitsvolle opvang in functie van de individuele
behoeften aan te bieden.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

AURORA
Aniciuspark 9
3700 Tongeren
aurora@foyerdelork.be
www.foyerdelork.be

Montenakenweg 145
3800 Sint-Truiden
info.sint-truiden@fedasil.be
www.fedasil.be

Triamant

Rode Kruisopvangcentrum Overpelt

Zorgeloos wonen én voluit leven

Ook asielzoekers verdienen zorg

Triamant Haspengouw biedt een alles-onder-één-dakformule
waarbij 63 flats en 132 ruime woonzorgverblijven
aangeboden worden.
Daarnaast beschikken we over 8 gastenkamers met
zorgmogelijkheden. Weldra komen hier nog eens 60 flats
en 5 gezinswoningen bij.
Onze bewoners kunnen 24/7 rekenen op de professionele
zorg en dienstverlening van een geïntegreerd zorgteam.

Het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers
'Valkenhof' te Overpelt is één van de 13 opvangcentra
van Rode Kruis-Vlaanderen.
Het opvangcentrum bestaat sinds 1991 en is één van de
eerste centra die werden opengesteld. Het biedt plaats
aan 94 mensen, onder wie 16 niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen.

Triamant Haspengouw
Halingenstraat 76
3806 Sint-Truiden
haspengouw@triamant.be
www.triamant.be

Napoleonweg 51
3900 Overpelt
011/66 80 90
integratie.ocoverpelt@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Te bezoeken van 13u30 tot 17u.

Annemie Struyf

“Altijd van gedroomd om
vroedvrouw te worden”

© VRT- Thomas Switn Sweertvaegher

In het VRT-programma Via Annemie brengt journaliste
Annemie Struyf ontroerende en aangrijpende verhalen, niet
zelden met een sociale achtergrond. Dat is niet toevallig.
“Mijn hart gaat uit naar zorgverleners, naar zorgvragers.
Mijn vader woont in een rust- en verzorgingstehuis. Zelf heb
ik er altijd van gedroomd om vroedvrouw te worden. Op een
bepaalde manier ben ik een vroedvrouw geworden. Voor Via
Annemie volgde ik twee weken een dienst Intensieve Zorgen.
Een heel aangrijpende ervaring. Een ding weet ik zeker: mijn
hart zal altijd naar de zorgsector blijven uitgaan.” Annemie is
naast journaliste ook de drijvende kracht achter Hope Home,
een weeshuis in Kabondo, Kenia.
Alle info op www.hopeforkabondo.org.
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Rode Kruisopvangcentrum Brugge
"Een blik achter de schermen"

Programma
Provincie

West-Vlaanderen

In het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers
verblijven 60 bewoners: alleenstaanden en gezinnen met
kinderen. Allen zijn in afwachting van een beslissing in hun
asielprocedure. Tijdens hun verblijven genieten de bewoners
materiële opvang. Op "de Dag van de Zorg" geven we het
grote publiek een blik achter de schermen.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Brugge
Vlamingstraat 55
8000 Brugge
integratie.ocbrugge@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Seaflower Senior Resort by Orpea

AZ Sint-Lucas Brugge

Seaflower Senior Resort Knokke

2015 - 50 jaar AZ Sint-Lucas Brugge

In het centrum van Knokke in een zijstraat van de
Lippenslaan ligt Seaflower Senior Resort.
De stijlvolle residentie met een authentiek karakter heeft 52
serviceflats. De veiligheid van de bewoners, een grote waaier
aan diensten, animatie en het hoog culinair niveau van de
maaltijden zijn slechts enkele kenmerken van Seaflower.

In 2015 bestaat het AZ Sint-Lucas 50 jaar!

SEAFLOWER SENIOR RESORT
Kopsdreef 17
B - 8300 Knokke
+32 (0) 50 631800

Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
info@stlucas.be
www.stlucas.be

WZC Huis aan Zee

VDAB

Huis aan Zee opent zijn deuren

Servicepunt Zorg

Het fonkelnieuwe woonzorgcentrum Huis aan Zee ligt vlak
achter de zeedijk van Blankenberge, op wandelafstand van
het centrum. Het complex telt 123 kamers, perfect afgewerkt
en met de nadruk op huiselijkheid. Bovendien kunnen de
bewoners gebruik maken van de privétuin, brasserie en
wellnessaccomodatie. De bewoners moeten zich hier echt
thuis voelen. Thuis aan zee.

Werken in de Zorg, iets voor jou? Op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen én met
je hart? Dan is een job in de zorg misschien iets voor jou!

WZC Huis aan Zee
Maurice Devriendtlaan 15
8370 Blankenberge
Tijdelijk contactadres:
Astridlaan 20 - 8370 Blankenberge

Reeds 50 jaar lang investeren we in kwaliteit van zorg,
patiëntveiligheid, verandering en vernieuwing.
Kom langs op 15 maart en krijg een zicht op wat het
AZ Sint-Lucas u anno 2015 te bieden heeft.
Het gevarieerde programma, met aandacht voor zorg,
techniek en ICT, is te raadplegen op www.stlucas.be.

Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het
mobiele VDAB-servicepunt Zorg. Je kan er terecht voor
informatie over:
- de zorgsector
- opleidingen in de zorg
- vacatures
VDAB-servicepunt Zorg
te bezoeken bij:
WZC Huis aan Zee
Maurice Devriendtlaan 15
8370 Blankenberge
Pieterjan.soens@vdab.be

Sint Elisabeth vzw

WZC Orpea Zilverduin

Gastvrij Omgeven in de stadskern

Nieuwe klasseresidentie in De Haan

Ons woonzorgcentrum is centraal gelegen in het
Westerkwartier. Wij beschikken over 105 comfortabele
eenpersoonskamers, 10 kamers kortverblijf , 4 moderne
zorgflats (voor koppels) en een ruim dagverzorgingscentrum.

Woon- en zorgcentrum ORPEA Zilverduin is een residentie in
De Haan voor 108 bewoners die de nodige klasse uitstraalt.
De residentie respecteert ieders privacy en biedt de
zekerheid van een gepersonaliseerde begeleiding. Een
goed opgeleid team staat steeds voor u klaar en heeft oog
voor ieders behoeften. Wij bieden plaats aan alle senioren
die zorgen nodig hebben.

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
Op enkele meters afstand van de voorziening is een
opstapplaats voorzien.

Zwaluwenstraat 2
8400 Oostende
st.elisabeth.oostende@gvo.be
www.gvo.be

Vosseslag 143
8420 De Haan
059/ 25 57 00

Middelpunt

vzw den achtkanter

Vakantieverblijf Middelpunt

Ondersteuning op maat

Beleef een onvergetelijke vakantie aan zee!
Middelpunt is hèt vakantieverblijf voor uw zorgeloze
vakantie! We leggen u, als gast met een beperking of
zorgvraag, graag in de watten.
Zo geniet u samen met familie en/of mantelzorger(s) van
een heerlijk, deugddoend verblijf aan de Belgische kust.

vzw den achtkanter begeleidt een 160-tal volwassenen met
een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren
hersenletsel op het vlak van wonen, werken, vrije tijd en
relaties.
We bieden ondersteuning op maat, afhankelijk van de
behoefte van de cliënt. Je kan er terecht 24/24 u, 7 dagen
op 7, enkele uren per week of per maand of voor een
beperkte periode.

Westendelaan 37
8430 Middelkerke
T: +32 59 30 70 70
info@middelpunt.be
www.middelpunt.be

Sint-Denijseweg 71
8500 Kortrijk
056-21 71 41
info@achtkanter.be
www.achtkanter.be

vzw den achtkanter

OCMW Avelgem

Winkel en cafetaria

Woon-zorghuis Ter Meersch

De volksspelencafetaria de Hond in ‘t Kegelspel en de winkel
het Andere geschenk zijn twee projecten die uitgebaat
worden door volwassenen met verstandelijke beperkingen.
Deze zaken zijn gelegen in het centrum van Kortrijk en
toegankelijk voor het grote publiek. Het dagelijkse contact
met de klanten bevordert de integratie van onze mensen
in de maatschappij.

Woon-zorghuis Ter Meersch biedt woongelegenheid en
zorgverlening aan 69 ouderen en is gelegen in de groene
omgeving van de Scheldemeersen.

Plein 33-34
8500 Kortrijk
www.hetanderegeschenk.be
www.dehondintkegelspel.be

Het nieuw woonzorghuis beschikt over 62 eenpersoons
kamers, 2 koppelkamers en 3 kamers voor kortverblijf.
De 40 nabijgelegen assistentiewoningen vervolledigen
het gevarieerd zorgaanbod.

Leopoldstraat 26
8580 Avelgem
056 65 07 80
woonzorghuis@avelgem.be
www.avelgem.be
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OC SINT JAN DE DEO

CM - Zorgverblijf Ter Duinen

Bewoners en hun context centraal

JOUW VERBLIJF, ONZE ZORG!

Het OC Sint Jan de Deo gaat op weg met volwassenen met
een verstandelijke en eventueel meervoudige beperking.
Naast 70 plaatsen woonondersteuning (verdeeld over
7 leefgroepen) bieden we tevens rechtstreeks toegankelijke hulp aan én bestaan er plannen voor studiowonen.
Als lerende organisatie krijgt elke medewerker kansen
om zich persoonlijk te ontplooien. Welkom!

Ter Duinen combineert zorgvakanties, herstelverblijf en
kortverblijf in een volwaardige zorgomgeving.
Ons team van professionele hulpverleners staat klaar om de
nodige zorgondersteuning, begeleiding, therapie of advies
te geven.
We combineren kwalitatieve zorg met een uitmuntende
gastronomie, en dit in een volledig aangepaste infrastructuur.

Edewallestraat 37
8610 Handzame
oc.sintjandedeo@fracarita.org
www.sintjandedeo.be

Zorgverblijf Ter Duinen
Louisweg 46
8620 Nieuwpoort
ter.duinen@cm.be
www.ter-duinen.be

WZC O.L.V. van Lourdes

De Zilvertorens

Domein Kloosterhof

Wonen met zorg op maat

Eau-de-vie, bron van levenskwaliteit, daar staan we voor
vanuit ons WZC. Binnenkort ook van 48 assistentiewoningen
voor senioren die willen zelfstandig wonen, bieden wij
zorggarantie, 24/24 uur begeleiding en ondersteuning.
Het kloppend hart wordt gevormd door het lokaal
dienstencentrum. Grijp deze unieke kans om beide
locaties te bezichtigen.

De Zilvertorens in Poperinge is een erkende groep van
assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) voor
senioren en/of mensen met een beperking.
De bewoner woont er volledig zelfstandig, maar kan,
indien nodig, een beroep doen op allerlei zorg en diensten
(op maat van de bewoner).

Domein Kloosterhof
Markegemstraat 57
8720 Wakken
olvlourdes.wakken@gvo.be
www.gvo.be

Nijverheidsstraat 2-6
8970 Poperinge
info@zilvertorens.be
www.zilvertorens.be

AZ Jan Palfijn Gent
Kwaliteitsvolle zorg, elke dag opnieuw

Programma
Provincie

Oost-Vlaanderen

Met 526 erkende bedden is het Jan Palfijnziekenhuis een
belangrijke speler in de Vlaamse zorgsector. Onze 130 artsen
en meer dan 1.000 medewerkers streven naar kwaliteitsvolle
zorg, elke dag opnieuw.
Dankzij een grondige renovatie verwelkomen we onze
patiënten, bezoekers, medewerkers en artsen in een
moderne, hedendaagse en performante infrastructuur.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Watersportlaan 5
9000 Gent
info@janpalfijngent.be
www.janpalfijn.be

VDAB

IVV Sint-Vincentius

Servicepunt Zorg

Beleef zorg in IVV Sint-Vincentius

Werken in de Zorg, iets voor jou? Op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen én met je
hart? Dan is een job in de zorg misschien iets voor jou!

Ontdek en ervaar wat de opleiding Verpleegkunde inhoudt
of ben je nieuwsgierig naar wat een secundaire opleiding
binnen Personenzorg te bieden heeft?

Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het
mobiele VDAB-servicepunt Zorg. Je kan er terecht voor
informatie over:
- de zorgsector
- opleidingen in de zorg
- vacatures
VDAB-servicepunt Zorg
te bezoeken bij:
AZ Jan Palfijn Gent
Watersportlaan 5
9000 Gent
Pieterjan.soens@vdab.be

Seniotel Gent
Familiale serviceflats
Seniotel Gent bestaat al sinds 1995 en staat garant voor
kwalitatieve serviceflats (assistentiewoningen) in hartje Gent!
De 42 appartementen zijn structureel aangepast aan de
woon- en leefbehoeften van onze senioren. Zo streven wij
naar een comfortabele woonsituatie in een familiale sfeer
met diensten op maat. Kom en ontdek het nu zelf!

Te bezoeken van 10u tot 16u.

KOM en DOE MEE met de les handhygiëne, bloeddruk meten,
ervaar wat slechtziendheid is,... of volg een voelparcours,
versier cupcakes, laat je handen verwennen, ...

Molenaarsstraat 22
9000 Gent
09 235 82 40
ivv@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan vzw
Zorg voor iedereen!
Ben je nieuwsgierig naar de werking van Wijkgezondheids
centrum Watersportbaan of wil je gewoon een bezoekje
brengen aan ons centrum? Kom dan zeker langs op zondag
15 maart tussen 13 en 17u.
Het multidisciplinair team toont je graag hoe het al 5 jaar
werkt aan toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezond
heidszorg voor iedereen in de buurt.

Hofstraat 47
9000 Gent
info@seniotel.be
www.seniotel.be

Nekkersberglaan 518
9000 Gent
info@wgcwatersportbaan.be
websites.mijndokter.be/wgcwatersportbaan

Residentie Vroonstalle

Solidariteit voor het Gezin

Opent zijn deuren

Helemaal thuis in zorg

De Dag van de Zorg wordt al voor de 4 de maal georgani
seerd. Ook ditmaal doet Vroonstalle te Wondelgem mee.
Ons woonzorgcentrum is een weerspiegeling van de
maatschappij in al zijn diversiteit.
Wilt u een kijkje nemen in het woonzorgcentrum
Vroonstalle? Kom dan naar de Dag van de Zorg en geniet
van een hapje en een drankje bij de rondleiding.
U bent onze gast!

Breng een bezoek aan de nieuwe hoofdzetel van Solidariteit
voor het Gezin te Zwijnaarde en ontdek hoe een moderne
kantooromgeving en innoverende technologie kunnen
bijdragen tot veilig, mobiel en vlot werken in de zorgsector.

Evergemsesteenweg 151
9032 Wondelgem
09/250 90 90
info@vroonstalle.be
www.vulpia.be

Tramstraat 61
9052 Gent
09 264 18 11
solidariteit@svhg.be
www.solidariteit.be

Onze medewerkers lichten het u zelf graag toe!

29

30

WZC Orpea - Panhuys Park

OCMW Lochristi

Samen genieten van het leven

WZC Sint-Pieter

Panhuys Park residentie beschikt over luxueuze kamers
aangepast aan zorgbehoevende ouderen waarvan er
6 beschikbaar zijn voor koppels. Verder kan de zelfstandige
oudere terecht in één van onze 32 serviceflats. Een goed
opgeleid team staat steeds voor u klaar.
Panhuys is vlot bereikbaar vanaf de R4 (afrit Destelbergen)
en met het openbaarvervoer “De Lijn”.

O.C.M.W.-Lochristi is veel meer dan het woonzorgcentrum
en de assistentiewoningen.
In het Sociaal Huis kan u ook terecht voor een heel pak
diensten die u ondersteunen om langer zelfstandig thuis te
kunnen blijven wonen.
Op 15 maart bent u van 14 tot 17 uur van harte welkom om
op onze O.C.M.W.-campus te ontdekken hoe ‘zorgen voor’
makkelijker wordt.

Panhuys Park - Orpea
Panhuisstraat 5-7
9070 Destelbergen
tel 09 372 06 00
e-mail: panhuys.park@orpea.net

WZC Sint-Pieter
Bosdreef 5B
9080 Lochristi
info@ocmwlochristi.be
www.ocmwlochristi.be

WZC Sint-Eligius

HoGent, Bachelor Verpleegkunde

Ons Huis...Jouw toekomst? Onze toekomst!

Studeer Verpleegkunde aan HoGent

Alle zorgaspecten worden in rondleidingen belicht, met
bijzondere aandacht voor voeding. Samen met Hogent
laten verpleegkundigen je hun vaardigheden ervaren.
De bouwwerken voor een nieuw klooster/WZC worden
toegelicht a.d.h.v. de plannen. U krijgt info over een job,
de werking van het WZC en de opleiding verpleegkundige.
Proef de sfeer in het WZC van 10u-17u!

De opleiding verpleegkunde aan de HoGent garandeert
de combinatie van een kwalitatieve opleiding met een
persoonlijke aanpak.
Ook om je kennis op peil te houden, kan je bij ons terecht
voor banaba's, postgraduaten én studiedagen over
verpleegkundige topics.
Bezoek onze website fmw.hogent.be of stel je vragen op
onze opendeurdag of één van onze infodagen.

Sint-Elooistraat 56
9080 Lochristi - Zeveneken
deraedtn@steligius.zkj.be
www.wzcsint-eligius.be
fmw.hogent.be

Te bezoeken bij:
WZC Sint-Eligius
Sint-Elooistraat 56
9080 Zeveneken
http://www.wzcsint-eligius.be

AZ Nikolaas

Home De Bron & dagcentrum De Stroom

Ladies first

Welkom in onze nieuwe gebouwen

Dit jaar worden de ‘ladies’ in de schijnwerpers gezet. U kunt
o.a. kennis maken met de borstkliniek, het fertiliteitscentrum,
de materniteit, de polikliniek kinderziekten, de dienst
kinder- en jeugdpsychiatrie en de centrale sterilisatieafdeling.
De kinderen worden zeker niet vergeten: er worden
aangepaste activiteiten voorzien en ook de nodige animatie
zal niet ontbreken. Meer informatie? Check dan zeker onze
website en Facebookpagina!

Maak kennis met een gloednieuw dagcentrum en een ver
nieuwd home! We bieden u een unieke kijk op home
De Bron, voor volwassenen met een mentale beperking.

Campus Sint-Niklaas
L. De Meesterstraat 5
9100 Sint-Niklaas
www.aznikolaas.be

Lesseliersdreef 3
9120 Beveren-Waas
hilde.hennissen@beveren.be
www.beveren.be

Ook het gloednieuwe dagcentrum De Stroom is te bezichtigen.
Dit dagcentrum richt zich tot mensen met een niet aange
boren hersenletsel en is pas sinds enkele weken geopend.

Te bezoeken van 14u tot 18u.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

vzw Sint-Lodewijk

Wit-Gele Kruis - goed voor mekaar!

Samen toekomst maken

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is de referentie in
thuisverpleging binnen maatschappelijk verantwoorde
totaalzorg. Om totaalzorg voor patiënt en mantelzorger te
realiseren, werken we voortaan in kleine lokale Wit-Gele
Kruis teams, die een vertrouwd gezicht zijn voor patiënt en
mantelzorger en die nauw samenwerken met de huisarts
en andere lokale zorgverleners.

Sint-Lodewijk biedt onderwijs en begeleiding op maat aan
kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische
beperking.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

De VZW Sint-Lodewijk omvat een Multifunctioneel Centrum,
school voor Buitengewoon Basisonderwijs, school voor
Buitengewoon Secundair Onderwijs, Flexibel Aanbod
Meerderjarigen en Dienst Persoonlijke Assistentie.

Wit-Gele Kruis Beveren
Vuurkruisenlaan 12
9120 Beveren
tel: 09 265 75 75
permanentie@wgkovl.be

Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren
karen.veldeman@sintlodewijk.be
www.sintlodewijk.be

WZC Hof ten Kouter

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

"Warme zorg"

Wit-Gele Kruis - goed voor mekaar!

Het Woonzorgcentrum Hof ten Kouter in het landelijke
Kalken wordt beheerd door het OCMW van Laarne.
Het WZC biedt plaats aan 95 bewoners en 4 kortverblijven
en dit in een kleinschalige woonomgeving met een open en
gezellige sfeer.
Het DVC "De Dagvlinder" situeert zich op de 1ste verdieping
van het WZC en is iedere werkdag open van 8u30-17u.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is de referentie in
thuisverpleging binnen maatschappelijk verantwoorde
totaalzorg. Om totaalzorg voor patiënt en mantelzorger te
realiseren, werken we voortaan in kleine lokale Wit-Gele
Kruis teams, die een vertrouwd gezicht zijn voor patiënt en
mantelzorger en die nauw samenwerken met de huisarts
en andere lokale zorgverleners.

Te bezoeken van 14u tot 17u.

WZC Hof ten Kouter &
DVC De Dagvlinder
Kouterstraat 1
9270 Laarne / Kalken

Wit-Gele Kruis Zottegem
Kastanjelaan 2
9620 Zottegem
tel: 09 265 75 75
permanentie@wgkovl.be

WZC H. Hart

WZC Ter Venne in Sint-Martens-Latem

Een hart voor leven, wonen en zorgen

Genieten van leef-tijd

WZC H. Hart is gelegen aan de Schelde in Oudenaarde.
Wij bieden residentiële ouderenzorg aan, verspreidt over
twee campussen H. Hart en Kloosterhof Pamele.

Armonea Ter Venne neemt u op graag mee op een ontdek
kingstocht waarmee u 'lekker' oud kunt worden. Op een
culinaire reis doorheen tijd en ruimte presenteren we
grootmoeders keuken in een hedendaags jasje. We tonen
u met veel enthousiasme hoe we creatief omgaan met
gezonde producten en bieden u interactieve antwoorden
op hedendaagse vraagstukken over voeding.

Er is huisvesting voor 144 bewoners in het woonzorgcentrum.
Daarnaast biedt Kloosterhof Pamele 6 kamers voor
kortverblijf, 24 assistentiewoningen en een dagverzorgings
centrum.

Kloosterhof Pamele
Grachtschelde 2
9700 Oudenaarde
info@wzchhart.be
www.wzchhart.be

Woonzorgcentrum Ter Venne
Vennelaan 21
9830 Sint-Martens-Latem
09 285 72 00
www.armonea.be/tervenne
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