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Hoeve Blaret
Welkom in Hoeve Blaret

Hier ben je welkom!

Provincie
Brussel en
Vlaams-Brabant
van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Wij nodigen u graag uit om de residentie Hoeve Blaret te
komen ontdekken. In de residentie streven we naar een
holistische aanpak met aandacht voor zowel de privacy
alsook de autonomie van elke resident.
Nous vous invitons à venir découvrir la résidence Hoeve
Blaret où le respect de la vie privée ainsi que l'autonomie
de chaque résident sont de mises.

Zoomlaan 1
1640 Sint Genesius Rode
tel. 02/892 02 02
info@hoeve-blaret.be
www.vulpia.be

Serviceflat Residentie IUVO vzw

OCMW-ASSE

Opendeur IUVO vzw

Wij nodigen jou uit!

Op de Dag van de Zorg kan u komen ontdekken hoe wij
"Samen Zorgkrachtig" zijn! Samen met onze partners, samen
met onze bewoners en ook samen met hun familie.

Tijdens de Dag van de Zorg openen we de deuren en jij
bent welkom! Een leuke info- en zoektocht voor kinderen en
volwassenen laat je het volgende ontdekken:

Vanaf 14u openen wij onze deuren zodat u met uw familie
kan ontdekken hoe wij "samen" voor onze bewoners zorgen.

•
•
•

Tot dan!

Het Sociaal Huis met haar:
sociale dienst, dienst welzijn, gezins- en aanvullende
thuiszorg, sociale zaken en integratie, Huis van het Kind
Het dagverzorgingscentrum
Het woonzorgcentrum

van 14u
tot 17u
Zoniënwoudlaan 7/0001
1652 Alsemberg
info@iuvo.be
www.iuvo.be

OCMW Asse
Gasthuisstraat 2
1730 ASSE
voorzitter@ocmw-asse.be
www.ocmw-asse.be

Ons

Thuishulp vzw

CADO en Strijkatelier

BRENG ONS EEN BEZOEKJE!

Landelijke Thuiszorg en Puuur, twee organisaties van Ons
hebben de handen in elkaar geslagen om warme zorg
dichtbij te brengen. Zij zetten hun deuren open op de
Dag van de Zorg. Een nieuwe kleinschalige dagopvang voor
thuiswonende hulpbehoevende personen met op hetzelfde
adres een strijkatelier waar mensen hun wasgoed kunnen
brengen.

Kom langs in onze adviesruimte en ontdek het aanbod over
uitlening, verhuur en verkoop van een uitgebreid gamma
(para)medische producten voor mobiliteit, lichaamsconditie,
revalidatie, telefonie, incontinentiemateriaal, autonomie,
baby's woningaanpassing en bandagisterie.
Wij heten u van harte welkom!

van 13u30
tot 17u
Lenniksestraat 69, 1755 Gooik
thuiszorg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
puuur@ons.be
www.puuur.be

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

INMOTION

Wijkgezondheidscentrum De Vaart

Residentie Zilverhof

Gezondheidszorg zonder drempels

Bezoek de zorgflats van de toekomst!

Een wijkgezondheidscentrum is een medische praktijk
met verschillende zorgdisciplines. Kom langs en leer hoe
je gezonder kan eten en bewegen. Maak kennis met onze
dokters, verpleegkundigen, kinesitherapeut, diëtist, sociaal
werker of gezondheidspromotor. Laat je ervan overtuigen
dat kwaliteitsvolle gezondheidszorg zonder drempels voor
iedereen mogelijk is.

Residentie Zilverhof biedt mooie eigentijdse flats voor
senioren en staat voor zorgeloos en comfortabel wonen.
Wij realiseren dit door een uitgebreid diensten-, zorg-,
woon- en lifestyleconcept.
Op deze dag gidsen wij u met veel plezier door onze
residentie en kan u genieten van een lekker kopje koffie
met een stukje taart...
Iedereen is welkom! Graag tot dan!

Wijkgezondheidscentrum DE VAART
Nolet de Brauwerestraat 21
1800 Vilvoorde
info@wgcdevaart.be
www.wgcdevaart.be

Woluwelaan 128
1831 Diegem
liesbet.deheyder@t4q.be
www.residentiezilverhof.be

Eigen Thuis vzw

PZ St. Alexius i.s.m. Netwerk GGZ

Eigen Thuis houdt open huis!

Samen Zorgkrachtig!

Op een interactieve manier leiden we je door ons huis en
maak je kennis met bewoners, de woonvoorziening, de
dagondersteuning en de Dienst Aangepast Vervoer.
Ook kinderen komen aan hun trekken met een
tekenwedstrijd of kunnen ervaren hoe het is om
volksspelen te spelen met of zonder beperking.
Honger of dorst? Foodtruck en bar aanwezig.
We verwachten jullie!

Wij nodigen u graag uit op onze 'Dag van de Zorg.'
Op deze dag gidsen wij u op een leuke en interactieve
manier doorheen onze werking.
Kom tot rust bij de therapiedieren, proef van de lekkernijen
gemaakt door mensen uit ons vluchtelingenproject,
bezichtig onze tentoonstelling of leer een
'ervaringsdeskundige' kennen! Voor ieder wat wils!
Graag tot dan!

Schildpadstraat 30
1850 Grimbergen
info@eigenthuis.be
www.eigenthuis.be

PZ St. Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen
info@alexiusgrimbergen.be

Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart

Vuerenveld

Traditie in zorg

Welkom in Vuerenveld!

Op deze dag schenken wij u een kijkje in het verleden
en een blik in de toekomst.

De directie en de medewerkers van het Woonzorgcentrum
Vuerenveld nodigen u graag uit op de opendeurdag
n.a.v. de 'Dag van de Zorg'.
Op deze dag gidsen wij u graag, vergezeld van een hapje
en een tapje, doorheen de campus en laten u alzo graag de
werking zien van het rusthuis en de assistentiewoningen.

Daarom nodigen we jong en oud uit om met ons het
125-jarig bestaan van ons huis te vieren.
Kom zeker eens langs en kijk hoe wij traditie omzetten
in dagelijkse totaalzorg.
van 13u30
tot 17u
Veldkantstraat 30
1850 Grimbergen
info@hhg.be
www.hhg.be

Vuerenveld
Astridlaan 93
1930 Wezembeek-Oppem
info@residentievuerenveld.be
www.vulpia.be
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WZC ORPEA - Sint-Vincentius

Thuishulp vzw

Kwalitatieve zorg in uniek kader

Breng ons een bezoekje!

Een luxe leefomgeving, een prachtige parktuin, eten in een
gerestaureerde kerk: ze vormen de kers op de taart.
Kwalitatieve zorg is en blijft echter onze kerntaak.
Hoe we dit waarmaken? Niet met holle slogans, maar door
getuigenissen van bewoners die hun kamer openstellen
om hun verhaal te vertellen en een deskundig team dat u
meeneemt in de dagelijkse werking.

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

WZC ORPEA - Sint-Vincentius
Brabançonnestraat 97
3000 Leuven
016/247 100
sintvincentius@orpea.net

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

WGC De Ridderbuurt / WGC Caleido

Zorg Leuven

Innovatief werken binnen de eerste lijn

Maakt meer mogelijk

Wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en Caleido zijn
actief in de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven.
Met een team van artsen, verpleegkundigen, kinesisten,
maatschappelijk werkers en vroedvrouwen bieden we
een integrale, continue en kwaliteitsvolle zorg aan waar
de patiënt centraal staat.
Ontmoet ons enthousiaste team in het vernieuwde gebouw.

Maak kennis met Zorg Leuven, een nieuwe zorgorganisatie,
maar wel een met veel ervaring. Ze verenigt namelijk de
zorgdiensten van OCMW en stad Leuven om elke Leuvenaar
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te kunnen bieden.
Gloednieuw, maar toch vertrouwd.

WGC De Ridderbuurt vzw
Ierse Predikherenstraat 80
3000 LEUVEN
wgc@wgcridderbuurt.be
www.wgcridderbuurt.be

Andreas Vesaliusstraat 10
3000 Leuven
Tel. 016 55 55 55
aanvraag@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be

Wij heten u van harte welkom!

Voortaan kan je bij Zorg Leuven terecht voor thuiszorg,
ouderenzorg en kinderopvang.

Wijkgezondheidscentrum de Central
Multidisciplinaire eerstelijnszorg
Tijdens 'De Dag van de Zorg' kan je kennis maken met de
multidisciplinaire werking van ons centrum. Je kan de
plannen komen inkijken van de locatie-uitbreiding.
Daarnaast organiseren we o.a. een 'Geefplein' en lichten
we het project 'Tandzorg' toe. Ons volledig programma vind
je binnenkort op onze website!

Diestsesteenweg 200
3010 Kessel-Lo
info@wgcdecentral.be
www.wgcdecentral.be

INMOTION

Tombeekheyde

De wissel - Centrum Molenmoes

Samen naar een toekomst zonder zorgen!

laat je BEWEGEN

In het midden van de prachtige natuur in Overijse vindt u
Residentie Tombeekheyde, een nieuw initiatief van Vulpia.
Dit woonzorgcentrum bestaat uit 127 bedden en 24 stijlvolle
assistentiewoningen, die tot in de kleinste details zijn
afgewerkt met duurzame en kwaliteitsvolle materialen.
Een ruim aanbod van services en zorg zal altijd binnen
handbereik zijn.

We nodigen jullie uit in een unieke omgeving. Ons
centrum bruist van bijzondere activiteiten: een sprong van
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.
van 11u
tot 17u

Waversesteenweg 331
3090 Overijse
Tel. 02 237 04 00
info@tombeekheyde.be
www.vulpia.be

Centrum Molenmoes
blauwmolenstraat 1a
3111 Wezemaal
centrummolenmoes@wissel.be
www.wissel.be

Residentie Poortvelde

Assistentiewoningen Residentie De Laak

Welkom in Residentie Poortvelde

Welkom in Residentie De Laak

Zorg zonder zorgen in Residentie Poortvelde!
Maak kennis met ons uitgebreid zorg- en dienstverleningsaanbod op zondag 19 maart tussen 10u00-17u00.

In Assistentiewoningen Residentie De Laak kan u komen
kijken hoe je comfortabel en luxueus wonen kunt
combineren met rust en privacy in een groene omgeving
omringd door een aangenaam zorgkader.

We heten jullie van harte welkom voor een rondleiding
doorheen ons woonzorgcentrum en onze assistentie
woningen. Afsluiten doen we met een hapje en drankje.
Tot dan!

Vergeet zeker geen bezoekje te brengen aan onze
Service Plaza met Bruine Kroeg!
Ook kinderen zijn van harte welkom, animatie wordt voorzien.
van 13u
tot 17u

Residentie Poortvelde
Jan Hammeneckerlaan 4
3200 Aarschot
info@poortvelde.be
www.vulpia.be

Mathildelaan 2-4
3200 Aarschot
0475/398 178
info@residentiedelaak.be
www.vulpia.be

Residentie Demerhof

Therapiedier

Samen zorgkrachtig!

Al wat met therapiedieren te maken heeft

Op de ‘Dag van de Zorg’ gidsen wij u doorheen het WZC en
stellen wij trots onze troeven voor: onze warme huiselijke
inrichting, de plantentuin, de bruine kroeg, en ...

Wij zijn er voor therapiehonden, actieve en passieve
therapiedieren en hun baasjes, therapiedierbegeleiders en
therapiediertrainers. We streven naar meer bekendheid en
erkenning van deze bijzondere dieren bij organisaties,
overheid en u! Naast trainingen, diensten en beroeps
opleidingen in deze sector, bieden we ook een beroeps- en
ledenvereniging. Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op, we staan u graag te woord!

Nieuwsgierig? Ontdek dit alles samen met ons enthousiaste
team dat voor jullie klaar staat met een hapje en een drankje
tussen 13u00 en 17u00!
van 13u
tot 17u
Residentie Demerhof
Wissenstraat 22
3200 Aarschot
016/26 96 00
www.vulpia.be

Hombergstraat 1
3201 Langdorp
info@therapiedier.be
www.therapiedier.be
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Residentie 't Spelthof

De Wissel - Afdeling De Switch

Samen werken aan samenwerken!

Welkom in de Barock!

Op de Dag van de Zorg loodsen wij u op een informatieve
en interactieve manier door de wereld van de woonzorg en
maak kennis met verschillende facetten van onze
dienstverlening.
U kan eveneens met de aanwezige medewerkers spreken
tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje. Er worden
leuke animatieactiviteiten voorzien voor kinderen en een
toffe live-band.

De Switch is een begeleidingscentrum voor adolescente
meisjes en hun gezinnen.
Ter gelegenheid van de Dag Van de Zorg gooien we de
deuren van de 'Barock' open van 13u tot 17u.
We ontvangen u graag voor een hapje en een drankje,
en geven toelichting over het dagelijks leven in de Switch
tijdens een rondleiding.
Bezoek zeker ook Centrum Molenmoes, heel dichtbij!
van 13u
tot 17u

Residentie 't Spelthof
Kerkstraat 5
3211 Lubbeek
016/6347 59
www.vulpia.be

De Switch
Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters rode
switch@wissel.be
www.wissel.be

WZC OLV Ster der Zee

PZ Sint-Annendael

Zorg aan zet

De cliënt als regisseur

WZC OLV Ster der Zee van de vzw Sint-Annendael
Grauwzusters zet zijn deuren open voor alle
geïnteresseerden. Maak kennis met onze zorgvormen,
activiteiten en materialen.

Medewerkers en cliënten van PZ Sint-Annendael
verwelkomen jullie op deze opendeurdag.
De herstelvisie is een actuele trend in de psychiatrische
hulverlening. Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt
regisseur van zijn eigen levensverhaal en zorgtraject blijft.
Op deze dag kan je kennismaken met dit gedachtengoed.
Iedereen van harte welkom!

Tijdens een jobbeurs voor zorg- en verpleegkundigen kan
men rechtstreeks in gesprek gaan met enkele van onze
medewerkers. Graag tot dan!

WZC OLV Ster der Zee
Prins Alexanderstraat 55
3270 Scherpenheuvel
ster.der.zee@sad.be
www.sad.be

PZ Sint-Annendael
Vestenstraat 1
3290 Diest
info@sad.be
www.sad.be

WZC Huize Sint-Augustinus

Seniorencampus Ezeldijk

Zorg aan zet

Kom Ezeldijk ontdekken!

WZC Huize Sint-Augustinus van de vzw Sint-Annendael
Grauwzusters zet zijn deuren open voor alle
geïnteresseerden. Maak kennis met onze zorgvormen,
activiteiten en materialen.

Het Ezeldijk-project is meer dan een seniorencampus.
Het is een levendige plek waar jong en oud, koppels en
alleenstaanden, elk hun eigen plek vinden. Ezeldijk bruist
van het leven én biedt rust voor wie ernaar verlangt.

Tijdens een jobbeurs voor zorg- en verpleegkundigen kan
men rechtstreeks in gesprek gaan met enkele van onze
medewerkers. Graag tot dan!

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ...
waarmee we onze bewoners omringen?
Wij verwachten u!

WZC Huize Sint-Augustinus
Fabiolalaan z/n
3290 Diest
sint.augustinus@sad.be
www.sad.be

Bogaardenstraat 13
3290 Diest
ezeldijk@foyerdelork.be
www.ezeldijk.fdl.be

INMOTION

Motion Center

Residentie Twee Poorten

Samen Zorgkracht!

Samen Zorgkrachtig!

Wil je meer bewegen, revalideren of op zoek naar een
gezondere levensstijl, therapie op maat... dan ben je bij Motion Center op het goede adres!
- Kinesitherapie
- Ergotherapie
- Voedingsadvies
- Logopedie
- Psychologie
- Audiologie
- Personal training

Op de “Dag van de Zorg” loodsen wij u op een informatieve
en interactieve manier door de wereld van de woonzorg:
laat u rondleiden door het woonzorgcentrum, kruip even
in de huid van een resident in de belevingskamer ...

Gilainstraat 63
3300 Tienen
016/88.49
www.motioncenter.be
info@motioncenter.be

Residentie Twee Poorten
Raeymaeckersvest 30
3300 Tienen
016/76 89 00
www.vulpia.be

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw

Alexianen Zorggroep Tienen

Wie zijn we en wat doen we?

Nieuwe woonzorgwijk Passionisten!

Via een uitgestippeld parcours maak je op een interactieve
manier kennis met de verschillende disciplines en
medewerkers van het wijkgezondheidscentrum. Groot en
klein kunnen deelnemen aan een wedstrijd waarmee een
leuke prijs te winnen is.
Om 14u30, 15u30 en 16u30 krijg je in groep een woordje
uitleg over de werking van het wijkgezondheidscentrum.
Tot dan!

Tijdens de Dag van de Zorg gidsen wij u doorheen:
- de trajecten en het aanbod voor cliënten in de thuissituatie;
- het lokaal dienstencentrum, centrum voor dagverzorging
en WZC;
- het zorg- en vernieuwingsproject-Passionisten;
- de multidisciplinaire (zorg)partners.

Wilt u meer weten over dementie, dan kan u een van onze
infosessies bijwonen om 11u en om 14u.
Graag tot dan voor “Samen Zorgkrachtig!”

Graag tot dan!

van 14u
tot 17u
Kabbeekvest 77
3300 Tienen
info@wgcvierkappes.be
www.wgcvierkappes.be

WZC Park Passionisten
Aarschotsesteenweg 3
3300 Tienen
alexianentienen@fracarita.org
www.alexianentienen.be

Residentie Den Boomgaard

OCMW Tielt-Winge

Samen Zorgkrachtig

Welkom bij CADO Zonnedries

Op de "Dag van de Zorg" laten wij u graag kennismaken
met ons huis en onze werking.
Hoe ziet een modern woonzorgcentrum er vandaag uit en
welke hulpmiddelen staan ter beschikking voor het comfort
van de resident en de zorgverstrekker.

Ter gelegenheid van Dag van de Zorg stellen we
onze deuren open voor alle geïnteresseerden.
Graag willen wij u kennis laten maken met CADO
Zonnedries, onze kleinschalige dagopvang voor ouderen.
Tevens tonen wij die dag graag ons ruim aanbod aan
thuiszorgdiensten (incl. de nieuwe grootkeuken) en stellen
we onze vrijwilligers- en projectwerking aan u voor.

Residentie Den Boomgaard
Stationsstraat 2A
3380 Glabbeek
info@residentiedenboomgaard.be
www.vulpia.be

Zonnedrieslaan 24
3390 Tielt-Winge
016 63 93 14
www.ocmw.tielt-winge.be
thuiszorg@ocmw.tielt-winge.be
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Zorghuis De Maart

CADO Landelijke Thuiszorg

Jouw zorg en gezondheid begint hier.

De zorgkracht in Kortenaken

De Maart is een zorggroep met een brede waaier aan
therapeuten en zorgverstrekkers.
Uw zorg- en gezondheidsbegeleiding start hier. Dit maken
wij hard door een nauwe samenwerking met andere
diensten als huisartsen, sportclubs, scholen, ziekenhuizen, ...
Heeft uzelf of in uw gezin een vraag/probleem, aarzel niet
om contact op nemen met De Maart.

Cado is een kleinschalige dagopvang voor thuiswonende
hulpbehoevende personen. Onze gasten maken er een
aangename tijd door. Verzorgenden van Landelijke Thuiszorg
staan in voor de opvang, begeleiding en verzorging van
onze gasten.

van 14u
tot 17u

van 13u30
tot 17u

Maartstraat 12
3400 Landen
info@zorghuisdemaart.be
Tel: 011/31.32.45
www.zorghuisdemaart.be

CADO Landelijke Thuiszorg
Rectorijstraat 12 bus A
3470 Ransberg

WZC Dellebron

OCMW Kortenaken

De zorgkracht in Kortenaken

De zorgkracht in Kortenaken

Dellebron is een uitgestrekte woonzorgcampus in een
groene omgeving op wandelafstand van de dorpskern. Ze
biedt een waaier aan opvangmogelijkheden voor actieve en
zorgbehoevende senioren. Onze medewerkers zorgen voor
warme, professionele en familiaal geïnspireerde zorg.

De sociale dienst helpt u bij administratieve vragen en
ondersteunt u wanneer het wat moeilijker gaat. Wij bieden
de nodige opvang en begeleiding bij problemen van
psychisch en sociale aard. De mantelzorgers ondersteunen
we met jaarlijkse mantelzorgpremie. We helpen met een
waaier aan zorg met onze thuisdiensten: gezinszorg,
poetsdienst, klusjesdienst, ...

van 13u30
tot 17u

van 13u30
tot 17u

Mounstraat 21
3470 Kortenaken
info@wzcdellebron.be
www.wzcdellebron.be

Miskom-dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom
info@ocmw-kortenaken.be
www.kortenaken.be

Evi Hanssen

“FIJN OM TE WETEN DAT MIJN
BROER ERGENS NAARTOE KAN”

© Medialaan

Evi Hanssen – je kent haar vast als presentatrice van Mijn
Pop-uprestaurant op VTM – heeft een broer met psychologi
sche problemen. In de voorbije jaren zag ze zijn begeleiding
grondig veranderen. “Tegenover tien jaar geleden is er veel
meer contact. Vandaag wordt er heel individueel gewerkt
en dat schept een zeer hechte band. Daar heb ik veel respect
voor. Mijn broer heeft veel aan de mindfullnesstrainingen en
groepsgesprekken in jeugdpsychiatrie De Kaap. Het gevoel
dat hij ergens naartoe kan, is voor hem heel belangrijk. Het
is alleen jammer dat er zo fel bespaard wordt op de zorg
sector. Dat vind ik echt schandalig. De regering zou er alles
aan moeten doen om de zwakkeren in onze samenleving te
helpen. Dat is vandaag niet het geval.”

INMOTION

WZC OLV Antwerpen
Opendeurdag

Hier ben je welkom!

Provincie
Antwerpen

Directie, medewerkers en bewoners van WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, kortweg OLV Antwerpen, nodigen
u graag uit op hun opendeurdag n.a.v. de 'Dag van de Zorg'.
Tijdens die dag gidsen wij u op een informatieve manier
doorheen onze nieuwbouw met rusthuis, kortverblijf,
dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen.
Tot ziens in de Pieter van Hobokenstraat!

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)
Pieter van Hobokenstraat 3
2000 Antwerpen
info@olvantwerpen.be
www.olvantwerpen.be

ZNA Sint-Elisabeth

WZC Apfelbaum-Laub & Harmonie

Welkom bij ZNA

Samen ... een warme thuis

Neem een kijkje achter de schermen van
het ZNA Sint-Elisabeth ziekenhuis.
- Maak in de ZNA Stresskliniek kennis met de
mindfulnesstraining voor volwassenen en
de programma's voor kinderen en jongeren.
- Ontdek hoe onze revalidatieteams je terug op de been
helpen na een ingreep, ongeval of beroerte.

In ons woonzorgcentrum bieden wij zorgbehoevende
senioren een nieuwe thuis aan. Op 'de Dag van de Zorg'
zetten we onze deuren open. Naast rondleidingen en een
ontmoeting met bewoners en medewerkers, kan je die dag
samen met ons genieten van activiteiten voor jong en oud:
kinderanimatie en grime, sketches van Nele Goossens,
Radio Minerva, hapjes en tapjes ...

Het wordt een interactieve dag waarop je kijkt, leert en doet.

ZNA Sint-Elisabeth
Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen
www.zna.be/dagvandezorg

WZC Apfelbaum-Laub
& Harmonie
Marialei 2
2018 Antwerpen
03/286.76.70

Lozanahof en Van Schoonbeke

DVC Sint-Jozef

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Welkom in DVC Sint-Jozef!

Van 9 tot 11 uur: Ontbijtbuffet met cava
Om 12 uur: driegangenmenu
Vanaf 11 uur: rondleidingen in het woonzorgcentrum,
kamers kortverblijf en zorgflats
Om 11 uur: officiële opening fitnesstuin
Vanaf 14 uur: rondleidingen serviceflats
Doorlopend: kidsatelier, infomarktje, fototentoonstelling
Volg je hart want het klopt: ontdekkingstocht voor kinderen

DVC Sint-Jozef biedt eenvoudige en gespecialiseerde
diensten voor meer dan duizend mensen met (een vermoeden
van) een beperking. Samen met hen en de naaste omgeving
realiseren we een zorgaanbod waarin elk individu centraal
staat. We hebben een breed palet aan ondersteunings
vormen; van agogische ondersteuning of assistentie tot
(para-) medisch onderzoek en therapie. Welke ondersteuning
op welke manier wordt inzet, is de keuze van de cliënt.

Van Schoonbekestraat 54
2018 Antwerpen
Tel 03 247 32 11
wzc.lozanahof@zorgbedrijf.antwerpen.be
Facebook.com/WoonzorgcentrumLozanahof

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
info@dvcsintjozef.be
www.dvcsintjozef.be
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Zorgcampus Hof ter Schelde

Residentie Parktoren

Ontdek onze nieuwe zorgcampus!

Zorgeloos wonen in Residentie Parktoren

Tijdens de Dag van de zorg verwelkomen wij u in onze
nieuwbouw. Wij tonen u graag onze zorgcampus met het
Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum, Kinesitherapie
Revarte, Nursingtehuis FAM, Polikliniek GZA, Ambulance
centrum Antwerpen & Huisartsenpraktijk Gloriant.

Residentie Parktoren omvat 115 erkende assistentiewoningen
met een prachtig zicht over Stad Antwerpen.
Luxueus wonen en zorg op maat, dat is waar wij voor staan.
In Parktoren is het in alle opzicht goed wonen, genieten en
ontmoeten.
Wij heten u van harte welkom voor een geleide rondgang
doorheen onze Residentie. Tot dan!

Daarnaast kan je genieten van een hapje en een drankje
met leuke muziek! Allen van harte welkom!
van 13u
tot 17u
August Vermeylenlaan 6
2050 Antwerpen
hofterschelde@
hofterschelde.be
www.hofterschelde.be

Residentie Parktoren
Ellermanstraat 61
2060 Antwerpen
Tel. 03/201 26 80
e-mail: info@residentieparktoren.be

Bilzenhof en Seefhoek

Gitschotelhof

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

van 11 tot 14 uur:
Driegangenmenu in buurtrestaurant De 7 Schaken
Om 10, 11, 14 en 15 uur: rondleiding woonzorgcentrum
Bilzenhof en wandeling naar dienstencentrum Seefhoek
Van 13 tot 16 uur: kindergrime, leuke activiteiten,
muziek met dj Andreas
Doorlopend: marktje met curiosa en rommelmarkt, spelletjeshoek, Afrikaanse dans, Tibetaans kinderkoor, muziek

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Gitschotelhof:
Bezoek de modelkamer en de werf. Rondleidingen om
10.15, 11, 11.45, 13, 13.45, 14.30, 15.15 en 16 uur

Lange Beeldekensstraat 50
2060 Antwerpen
wzc.bilzenhof@zorgbedrijf.antwerpen.be
facebook.com/WoonzorgcentrumBilzenhof

Doorlopend: infomarktje, Buurderij Gitschotelhof, lekkernijen, muziek met Frank Mortiers, "Vaderdag surprise"
Facebook uitdaging: like onze Facebook-pagina en ontdek
onze verrassing bij 500 volgers om 16.30 uur

Lodewijk Van Berckenlaan 361
2140 Borgerhout
Tel 03 310 08 11
wzc.gitschotelhof@zorgbedrijf.antwerpen.be
facebook.com/WoonzorgcentrumGitschotelhof

Sint Bartholomeus en Zeelbaan

Melgeshof

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

Om 10.30 en 15.30 uur: rondleidingen in het bestaande en
nieuwe woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats
Om 12u: driegangenmenu
Om 14 uur: officiële opening vernieuwd woonzorgcentrum
Sint Bartholomeus. Met optredens van Gunther Neefs en
Juul Kabas
Vanaf 14 uur: zoektocht met Scouts Merksem
Doorlopend: dj Danny Van Tichelen, huiskamerconcerten, barbershop, infostanden, tombola in dienstencentrum Zeelbaan

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Melgeshof:
bezoek de modelkamer en een modelflat in afwerking.
Rondleidingen om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Jaak de Boeckstraat 6, 2170 Merksem
Tel 03 641 77 11
wzc.bartholomeus@zorgbedrijf.antwerpen.be
Facebook.com/
Woonzorgcentrumsintbartholomeus

De Lunden 2
2170 Merksem
Tel: 03 641 65 11
wzc.melgeshof@zorgbedrijf.antwerpen.be
Facebook.com/WoonzorgcentrumMelgeshof

Doorlopend:
demonstratie "streetview" fiets
volksspelen
lekkere Brusselse wafels

INMOTION

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw

Wit-Gele Kruis Herentals

Samen zorg dragen voor elkaar

Opendeur met boeiende miniworkshops

We tonen u met trots ons gloednieuwe gebouw en vertellen
over onze groei naar een innovatieve, zelforganiserende
teamwerking. Programma doorlopend van 13u30-17u.
• Rondleiding langs onze faciliteiten
• Fototentoonstelling
• Vacature-vrijwilligersstand

Kom naar onze opendeurdag en leer reanimeren, een tillift
gebruiken, een babydraagdoek knopen, kom zorgtechno
logieën uittesten ... Voor elk wat wils!

Onze enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en bewoners
staan te popelen om u met open armen te ontvangen!

Bij een hapje en een drankje beantwoorden we graag ook
al je praktische vragen over thuisverpleging, personen
alarmering, vroedvrouw aan huis, gezinszorg ... én over
werken bij het Wit-Gele Kruis natuurlijk.

van 13u30
tot 17u
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius
Molenaarstraat 61
2180 Ekeren
sint.vincentius.ekeren@telenet.be
www.vincentiusekeren.be

Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
herentals@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

CADO-Westerlo

CADO-Gierle

Dagopvang Westerlo CADO

Welkom in de CADO!

Onze dagopvang voor ouderen te Westerlo, is ingebed in
lokaal dienstencentrum Ter Harte. Een tiental ouderen kan
op weekdagen bij ons genieten van zorg en begeleiding op
maat, een leuke daginvulling in een huiselijke sfeer. Samen
eten, spelletjes doen, op uitstap, knutselen, even rusten ...
gezelligheid troef!

Onze CADO is een kleinschalige dagopvang voor ouderen
en zorgbehoevenden in een mooie huiselijke setting. Op
de Dag van de Zorg kan je vrijblijvend komen kennismaken
tussen 13u en17u.
We voorzien interessante informatie; Vonk3 en Mobilab
brengen een overzicht van nieuwe methodieken rond het
thema 'Kwaliteitsvol ouder worden, Zorginnovaties
uitgelicht'. Tot dan!

Vragen of interesse, neem gerust contact 0471/09.26.12
van 13u
tot 16u

van 13u
tot 17u

Verlorenkost 22
2260 westerlo
Sandy.Ven@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

Kloosterstraat 1
2275 Lille
Rob.Adams@iok.be
0495/71.67.77
www.welzijnszorgkempen.be

Het GielsBos vzw

WZC Lindelo

Gedreven door buitengewone mensen

Kijkje achter de schermen!

Buitengewone mensen, daar draait het bij ons om.
Ze wonen hier, ze logeren, ze werken, ze spelen, ze leven.

WELKOM in Het GielsBos!

Lindelo is een woonzorgcentrum dat weldra plaats biedt
aan 150 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren.
Daarnaast zijn er 5 woongelegenheden kortverblijf.
Op de ‘Dag van de Zorg’ gidsen we u op een informatieve
manier door een leefafdeling en het logistiek blok.
Iedereen is welkom in parochiecentrum Sint-Pieter,
waar de rondleiding start. Iedereen welkom!

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

Kerkplein 20
2275 Lille
info@lindelo.be
www.lindelo.be

Ben je nieuwsgierig naar een blik achter de schermen?
Wil je meer informatie over mogelijke ondersteuning?
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De Nieuwe Kaai

ctw Balans

Zorg zonder zorgen

"Zorg in Balans"

Vulpia Care, directie en medewerkers van woonzorgcentrum
De Nieuwe Kaai nodigen u uit om campus De Nieuwe Kaai
& campus Aan De Kaai een bezoek te brengen.

Het team van ctw Balans verwelkomt je graag op onze Dag
van de Zorg. Je kan deelnemen aan workshops en lezingen, oa.
- ouderkindyoga
- do's en don'ts van studiemethodes
- 'normaal' eten is al moeilijk genoeg
- burn-out is meer dan gewoon moe zijn
- Mindfulness
Kom ook langs op onze Welzijnsbeurs.
Volledig programma op onze website www.ctw-balans.be

Graag willen we u kennis laten maken met de leefwereld
van onze bewoners en medewerkers.
Deze rondleiding start in De Nieuwe Kaai. Deze gaat verder
in Aan De Kaai waar we afsluiten met een hapje en drankje.

van 13u
tot 18u
De Nieuwe Kaai
Nieuwe Kaai 5
2300 Turnhout
erwin.lafosse@vulpia.be
www.vulpia.be

ctw Balans
Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren
info@ctw-balans.be
www.ctw-balans.be

CADO-Vosselaar

MPI Oosterlo vzw

Een kennismaking met...

Een bundel verhalen.

Wordt de zorg voor je partner, ouder, familielid te zwaar?
Maar is de stap naar een woon- en zorgcentrum te groot?
Kom dan zeker op 19 maart tussen 10-17u kennismaken
met de CADO (collectieve autonome dagopvang).
Op deze dag kan je bij ons ook terecht voor meer info over
het EHBD-koffer (eerste hulp bij dementie) dat anders te
vinden is in de bib.
Graag tot dan!

MPI Oosterlo gaat samen met kinderen, jongeren en
volwassenen met een verstandelijke beperking een eind op
weg in het verhaal van hun leven. Er zijn zoveel gezichten en
verhalen als er cliënten zijn. Nestel je op ons verhalentapijt.
Laat je meevoeren door onze ‘performers’, bewonder de vele
kunstwerken en luister mee naar ‘multi-sensory storytelling’.

Berkenmei 36 bus 1
2350 Vosselaar
Eline.Wens@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
Uw Zorg is Onze Zorg
In het Revalidatiecentrum Kempen kan je steeds terecht
om individueel of in groep te werken aan je herstel.
De dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel telt momenteel meer dan
70 medewerkers.
Wil je ons revalidatiecentrum beter leren kennen?
Kom zeker langs voor een unieke en exclusieve kijk in
ons 1900m² groot centrum.

J.-B. Stessensstraat 2
2440 Geel
info@ziekenhuisgeel.be
www.ziekenhuisgeel.be

MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
info@mpi-oosterlo.be
www.mpi-oosterlo.be

VZW Ouderenzorg ZCS
campus Huize Nazareth
Wonen in de tuin van Pallieter
Op de Dag van de Zorg gidsen onze medewerkers u op een
ludieke manier door het nieuwe woonzorgcentrum. Iedereen
kan proeven van lekkere 'finger foods hapjes' en de kinderen
kunnen eendjes vissen en 'zwemmen' in een hoog-laag bad ...
Maak kennis met het leven en wonen in het nieuwe
woonzorgcentrum. Leer de organisatie van de zorg op
een andere manier kennen.

Kriekenstraat 14
2500 Lier
directie.huize.nazareth@ouderenzorg-zcs.be
www.huize-nazareth.be

INMOTION

Katrinahome vzw

Woonzorgcentrum Kloosterhof

Welkom op Den Buiten!

Ik heb geen andere handen dan de jouwe!

De nieuwste dagbesteding van Katrinahome waar mensen
met een verstandelijke beperking actief zijn, zet haar deuren
open. In de voormiddag kan je overal een kijkje nemen en
zie je hoe we zelf chips en goudbloemzalf produceren en
werken met onze ezels. In de namiddag is er een feestelijke
openingsreceptie en kan je deelnemen aan een kleine
wandeling met de ezels.

We willen voor de bewoners een prettige en open
omgeving creëren, een plaats waar zij zich echt ‘thuis’ voelen.
Kom kennis maken met onze zorgvoorziening, faciliteiten,
bewoners en medewerkers. We tonen u de verschillende
aspecten van onze woonomgeving en onze zorgverlening.
Hierbij kan u kennis maken met onze visie op wonen en zorg.
U bent van harte welkom!

Broechemsesteenweg 100
2531 Vremde
0499/52 92 83
denbuiten@katrinahome.be
www.katrinahome.be

Sollevelden 5 a/b
2590 Berlaar
03/216 62 00
info.kh@zusters-berlaar.be
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be

De Veldekens

Sint Anna / Ruytenburg

Welkom in De Veldekens

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

Tijdens de rondleiding zetten onze bewoners hun deur voor
u open en zorgen ze voor een warm onthaal! Verder zorgen
wij voor animatie voor jong en oud: workshops, volksspelen,
gekke kapsels, koffie en gebak, welzijnsmarkt, dementiekoor,
kindergrime, hindernissenparcours, ...

Om 10.30, 11.15, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 en 16 uur:
bezoek aan kamer in bestaande gebouw, een bewoonde
kamer en huiskamer in het nieuwe gebouw, de Tovertafel en
Grand Café Europa

Kortom een niet te missen dag!

Doorlopend: attentie voor Vaderdag en lekkernijen

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

Floraliënlaan 400, 2600 Berchem
Tel 03 280 76 11
wzc.sintanna@zorgbedrijf.antwerpen.be
www.facebook.com/
WoonzorgcentrumSintAnnaenRuytenburg

Oosterveld (Middelheim)

Katrinahome vzw - De Stappe

Serviceflats

Kunst met een (H)art!

Nieuwbouwproject serviceflats Oosterveld:
bezoek de kijkflat.
Rondleidingen van 10 tot 17 uur (elk half uur).
Schrijf u in voor uw bezoek via 03 431 31 31 of mail naar
klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.
Omdat het gebouw nog niet is afgewerkt, is er nog geen lift.
De kijkflat bevindt zich op de eerste verdieping en is enkel
bereikbaar met de trap.

In De Stappe zetten we kunst in de schijnwerpers. In Creatief
Centrum De Kretenburg krijgen volwassenen met een ver
standelijke beperking de kans zichzelf uit te drukken in beeld
en woord. Tijdens "Kunst met een (H)art" wordt de kunst van
onbekende kunstenaars van De Stappe tentoongesteld, samen
met werken die ingezameld werden door Rotary Antwerpen-
Park. Alle werken worden daarna geveild. Laat u verrassen
door deze Kunst met een (H)art in dagcentrum De Stappe.

Groenenborgerlaan 185
2610 Wilrijk
Tel: 03 431 31 31
www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
serviceflatsoosterveld

De Stappe 35
2640 Mortsel
kris.verrelst@katrinahome.be
www.katrinahome.be
www.kunstmeteenhart.be

Van 14 tot 16 uur: jazzband
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Residentie Rubens

Katrinahome vzw - De HoBo

Leef precies zoals thuis!

De HoBo "binnenshuis"

Bent u op zoek naar net dat ietsje meer? Een plaats waar
u zich welkom voelt en waar de zorg centraal staat?
Kom dan zeker eens een kijkje nemen in het nieuwe
woonzorgcentrum van Orpea op de Dag van de Zorg!

Katrinahome organiseert woonondersteuning voor
volwassenen met een verstandelijke beperking ...
maar hoe ziet dat er dan uit?
We stellen één van onze woningen van De HoBo open.
De bewoners ontvangen je graag en kunnen je meer
vertellen over hoe ze wonen en welke ondersteuning
ze precies krijgen. Zo krijg je een zicht op wat er precies
"binnenshuis" gebeurt.

Wij heten u van harte welkom...

Jozef Hermanslei 21
2640 Mortsel
03/630.24.00
c.giraud@orpea.net
www.orpea.be

De HoBo
Kolonel Harrystraat 22
2660 Hoboken
03/820 91 80
info@katrinahome.be

ZNA Hoge Beuken

Sociaal Huis Mechelen

Welkom bij ZNA

Sociaal Huis in beweging!

Neem een kijkje achter de schermen van
het ZNA Hoge Beuken ziekenhuis.
- Ontdek hoe onze revalidatieteams je terug op de been
helpen na een ingreep, ongeval of beroerte.
- Leer meer over chronische pijn en met welke
behandelingen het team van het ZNA Pijncentrum
deze pijn behandelt.

Ontdek de werking van het Sociaal Huis Mechelen:
- hulp en advies bij welzijnsvragen
- aanpak kinderarmoede
- wat met jongeren na het jeugdzorgtraject
- vluchtelingen in Mechelen
- begeleiding en activering van mensen met een leefloon
- werking van het Huis van het Kind
Elke Mechelaar is van harte welkom op onze
opendeurnamiddag! Graag tot dan!

Het wordt een interactieve dag waarop je kijkt, leert en doet.

van 14u
tot 17u
ZNA Hoge Beuken
Commandant Weynsstraat 165
2660 Hoboken
www.zna.be/dagvandezorg

Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
info@sociaalhuismechelen.be
www.mechelen.be/sociaalhuis

Calfit

Dienstencentrum Wijkhuis

7 paramedici onder 1 dak

Mensen zorgen voor mensen

Wanneer doet u beroep op een ergotherapeut? Is een diëtiste er alleen om te vermageren? Nood aan een pedicure en/of
podoloog? Een probleem waar u wil over praten?
Wanneer naar de seksuoloog? Logo voor de kinderen?

Wij zijn een ontmoetingsruimte waar empowerment,
vitaliteit, warmte en welzijn centraal staan. Ontdek onze
werking d.m.v. een zoekrally door de gebouwen of maak
kennis met ons recreatief, vormend en informatief aanbod.
Neem daarom zeker deel aan
- de dansworkshop
- de voorstelling over gezond eten
- het interactief kunstwerk, ...

Tijdens de dag van de zorg kan u een gratis gesprek van
15 min aanvragen met één van onze hulpverleners
en krijgt iedereen een goodiebag.

van 11u
tot 17u
Kerkhofstraat 240
2850 Boom
0473/631342
www.calfit.be

Dienstencentrum Wijkhuis
Brechtseweg 29
2990 Wuustwezel
info@ocmwwuustwezel.be
www.wuustwezel.be

INMOTION

Villa Temporis
Net iets anders

Hier ben je welkom!

Provincie
Limburg

Wil jij bij ons komen wonen en wil je zorg zonder zorgen dan
ben je bij ons op het juiste adres. Wij nodigen je graag uit
zodat je je kan inleven op de dag van de zorg.
Ons woonzorgcentrum is volledig nieuw en kan 63
bewoners huisvesten. Naast de huisvesting geven wij goede
zorg in een veilige omgeving, alsook animatie. Wij heten
U van harte welkom.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Villa Temporis
Excelsiorlaan 8
3500 Hasselt
dina.pavone@vulpia.be
www.vulpia.be

VZW Salvatorrusthuis

WZC Orpea - Het Dorp

Samen zorgkrachtig, samen superkrachtig!

Het Dorp - BRUIST!

Op zondag 19 maart nemen we jullie graag mee op wandel
doorheen de voorziening. Er wordt een wandeling (met
wedstrijd voor jong en oud) op eigen tempo voorzien met
informatie over het reilen en zeilen van het herstelverblijf
en de groep van assistentiewoningen.

Altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat in een woonzorgcentrum? Wie er werkt en hoe onze kamers er uit zien?
Dan zijn jullie van harte welkom op 19 maart want wij
openen onze deuren. Door tal van nevenactiviteiten is dit de
perfecte mix van informatie en animatie om er een gezellige
familieuitstap van te maken.

Nagenieten kan met een tas koffie, verse wafel en optreden
van The Edge in de cafetaria!
van 13u
tot 17u
Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
info@salvatormundi.be
http://www.salvatorrusthuis.be/

WZC ORPEA - Het Dorp
‘t Dorp 80
3530 Houthalen-Helchteren
hetdorp@orpea.net
www.opea.be

vzw Huize Sint-Vincentius

Campus Corsala

Kom dat zien, kom dat zien!

Een dynamisch hart voor je oude dag

In naam van de Limburgse voorzieningen Jeugdzorg,
zet vzw Huize Sint-Vincentius de deuren open voor
geïnteresseerde bezoekers!
We vertellen u graag wat meer over het aanbod, over de
doelgroep en over de werkwijze van een begeleidingsproces
en nemen u mee op een interactieve rondleiding door één
van de leefgroepen op het domein.
Kinderen en jongeren zijn welkom.

De campus verenigt diverse vormen van opvang voor
senioren met verschillende zorgbehoeften.
Op de 'Dag van de zorg' gidsen wij u graag rond op onze
site en kan u volgende diensten bezoeken:
- het dagverzorgingscentrum voor dagopvang
- de assistentiewoningen "Ter Linden"
- het woonzorgcentrum

Dorpsstraat 72
3545 Halen - Zelem
dienstencentrum@
huizesintvincentius.be
www.huizesintvincentius.be

U bent van harte welkom!

Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Beringen
corsala@beringen.be
www.ocmwberingen.be
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Campus De Klitsberg

Osteoberx

Samen Zorgkrachtig

Osteoberx opent de deuren!

Op de "Dag van de Zorg" zetten wij onze deuren open.
We gidsen je die dag met woord en beeld doorheen:
- ons dienstencentrum,
- onze serviceflats en bejaardenwoningen,
- onze thuiszorgdiensten.

Ons team van kinesisten, osteopaten en voedingsconsulent/
gezondheidscoach is alvast aanwezig.
De ideale dag voor alle geïnteresseerden en nieuwsgierigen
om even binnen te springen en eventuele vragen te stellen,
meer uitleg te vragen over een specifieke behandeling, of
misschien twijfel je nog over je verdere studies?

Graag tot dan want "SAMEN ZORGKRACHTIG"
Iedereen is welkom, graag tot dan!

LDC de Klitsberg
Klitsbergwijk 29
3583 Beringen
dienstencentrum@beringen.be
www.ocmwberingen.be

Dautenstraat 110
3590 Diepenbeek
info@osteoberx.be
http://osteoberx.be

Seniorencampus Hof van Gan

Seniorencampus 3 Eiken

Kom Hof van Gan ontdekken!

Kom 3 Eiken ontdekken!

Hof van Gan is meer dan een seniorencampus. Het is een
levendige plek waar jong en oud, koppels en alleenstaanden,
elk hun eigen plek vinden. Hof van Gan bruist van het leven
én biedt rust voor wie ernaar verlangt.

3 Eiken is meer dan een seniorencampus. Het is een
levendige plek waar jong en oud, koppels en alleenstaanden,
elk hun eigen plek vinden. 3 Eiken bruist van het leven én
biedt rust voor wie ernaar verlangt.

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ...
waarmee we onze bewoners omringen?
Wij verwachten u!

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ...
waarmee we onze bewoners omringen?
Wij verwachten u!

Bochtlaan 62
3600 Genk
hofvangan@foyerdelork.be
www.hofvangan.fdl.be

Drie Eikenstraat 14
3620 Lanaken
info@3eiken.be
www.3eiken.be

OCMW Tongeren

Residentie Aan de Beverdijk

Welkom op 'Dag van de Zorg'

Zorgkrachtige kwalitatieve zorg

We laten u graag kennis maken met DC De Piepel en
WZC De Motten. Ontdek onze professionele zorg- en
dienstverlening aan de 159 bewoners en 6 gebruikers in
het centrum voor kortverblijf.
In het DC De Piepel kunnen thuiswonende ouderen terecht
voor sociale hulpverlening, hulp bij de organisatie van het
dagelijkse leven, ontmoeting, vorming en tijdsbesteding.

Op "Dag van de Zorg" zetten we onze deuren open voor
iedereen. Via korte rondleidingen kan u kennis maken met
onze residentie waar zorgkrachtige, professionele en
kwalitatieve zorg voorop staan.
Maak kennis met OmiVista, een interactieve tafelprojectie
geschonken door de Rotary Club.
Geniet van de groene omgeving en sluit aan voor een hapje
en drankje. Tot dan!
van 13u30
tot 17u

DC De Piepel
WZC De Motten
Dijk 118 & 120
3700 Tongeren
katrijn.libens@wzcdemotten.be

Residentie aan de Beverdijk
Beverbekerdijk 7
3930 Hamont-Achel
info@beverdijk.be
www.vulpia.be

INMOTION

Leopoldspark

Familiehulp - regio Peer

Ontdek Leopoldspark

Welkom bij Familiehulp!

In het hart van Leopoldsburg heeft Vulpia Leopoldspark
geopend: een multifunctioneel complex met woonzorg
kamers en assistentiewoningen. Met ook winkels, terrasjes
en tuinen lijkt Leopoldspark een dorp op waar iedereen
welkom is.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze
Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker
een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je
meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want
voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke
hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen.
van 14u
tot 17u
Leopoldspark
Hertogin Van Brabantplein 27
3970 Leopoldsburg
info@leopoldspark.be
www.vulpia.be

Burgemeester Dupontplein 3
3990 Peer
peer@familiehulp.be
www.familiehulp.be

WZC Orpea Prinsenhof
Op ontdekking in wzc Prinsenhof

Hier ben je welkom!

Provincie
West-Vlaanderen

Op de ‘Dag van de zorg’ nodigen wij u graag uit om op
ontdekkingstocht te gaan in ons gloednieuw huis. Tijdens de
tocht komt u op een interactieve manier meer te weten over
de mensen die er wonen en werken. Daarnaast kunt ook een
kijkje nemen in de recent geopende assistentiewoningen.
Voor de kinderen is er een actieve zoektocht voorzien, met
verrassing. Tot dan!

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

WZC Orpea Prinsenhof
Gebroeders Marreytstraat 50
8000 Brugge
T. 050/32.91.00
E. prinsenhof@orpea.net

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw

SOCIAAL HUIS Knokke-Heist

Welkom op onze opendeurdag...

Samen onder één toren!

We heten u welkom op onze zorgsite Zorg en Welzijn te
Zedelgem die bestaat uit 48 assistentiewoningen, een
woonzorgcentrum met 135 kamers definitief verblijf,
een centrum voor kortverblijf met 10 kamers en een
dagverzorgingscentrum voor 15 bezoekers per dag.

Ervaar hoe de verschillende diensten hier in huis samen
dagdagelijks het verschil proberen te maken voor iedereen
in onze gemeente en in het bijzonder voor personen in een
kwetsbare situatie.

Inschrijven noodzakelijk wegens praktische overwegingen,
bij voorkeur via mail of anders telefonisch.

Fazantenlaan 89
8210 Zedelgem
Tel.: 050/82 66 36
dagvandezorg@zwz.be

Proef van onze projecten die mensen samenbrengen, een
positieve boodschap meegeven en isolement doorbreken.
Samen in zorg ... samen met en voor elkaar!

Kraaiennestplein 1
8301 Knokke-Heist
050 530 900
sociaalhuis@knokke-heist.be
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Residentie Huis aan Zee - WZC

vzw Duinhelm

Huis aan Zee opent zijn deuren

Gewoon Bijzonder

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.

Duinhelm biedt ondersteuning aan mensen met een
beperking. We stellen 2 locaties open op Dag van de Zorg:
- De Rietmus, waar verschillende vormen van
ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding
en vrijetijd worden voorgesteld.
- De Stuiver, waar u kan kennis maken met de
verschillende ateliers ‘werken’ en begeleid werk.

WZC Huis aan Zee
Maurice Devriendtlaan 15
8370 Blankenberge
www.residentiehuisaanzee.be
050/43 24 70

- Rietmussstraat 24
- Stuiverstraat 377
8400 Oostende
info@duinhelm.be
www.duinhelm.be

Orpea - WZC Golf by Zilverduin

Solidariteit voor het Gezin

'Net dat ietsje meer'

Welkom in Seniorcity Wenduine

Golf by Zilverduin zorgt voor een warme thuis.
Met de helende kracht van zon en zee bieden wij u zorg
op maat aan. Tweesterrenchef Yves Mattagne verwent u
met een culinair hoogstaande keuken voor fijnproevers.
Binnen ons ruim aanbod van assistentiewoningen kunt u
genieten van een uniek zeezicht en stemmen wij ons zorgaanbod af op uw wensen.

Seniorcity Wenduine is een uniek woonproject in Wenduine
met 47 erkende assistentiewoningen, gelegen in de
bruisende badplaats net buiten het centrum, grenzend
aan het natuurgebied de Uitkerkse polders.

Golf by Zilverduin
Vosseslag 143
8420 De Haan
secretariaat.zilverduin@orpea.net
www.orpea.be

Seniorcity Wenduine
Brugsesteenweg 80-84
8420 Wenduine
078 05 54 00
www.uwassistentiewoning.be

de Bezaan

Familiehulp - regio Kortrijk

Samen lukt het alleen

Welkom bij Familiehulp!

De Bezaan is de nieuwe thuis voor 8 mensen met een
beperking en/of autisme en voor 2 residenten.
Het woonproject is een initiatief van vzw Ithaka en Rotary
Ter Streep. De bewoners verwelkomen je van 10 tot 17 uur
in hun appartement en vertellen hoe het is om alleen én
samen te wonen.
Er is doorlopend kinderanimatie en gelegenheid tot
een hapje en een drankje.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze
Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker
een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je
meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want
voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke
hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Breng ons een bezoek en sta versteld. Want kiezen voor
Seniorcity is kiezen voor vrijheid, veiligheid en comfort.
Zorgeloos woonplezier is waar wij voor staan.

van 14u
tot 17u
Lijnzaadstraat 17
8470 Gistel
info@debezaan.be
www.debezaan.be
www.vzw-ithaka.be

Beneluxpark 31
8500 Kortrijk
kortrijk@familiehulp.be
www.familiehulp.be

INMOTION

vzw den achtkanter
Bezoek, proef en beleef!
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij den
achtkanter aan de slag in één van de vele ateliers - van kunst
over de fruitkeuken tot de chocolaterie - maar ze kunnen er
ook terecht voor vorming en therapie.
Leer onze manier van werken kennen en geniet na met een
hapje en een drankje in de BOkes en het Andere geschenk.

vzw den achtkanter
ateliers: Beeklaan 79A
de BOkes: Plein 33
8500 Kortrijk
www.achtkanter.be

Zonnebloem vzw

Solidariteit voor het Gezin

Zonnebloem vzw in de kijker

Welkom in Seniorcity Kuurne

Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum voor
kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking
of een vermoeden van een beperking in Heule - Kortrijk.
We bieden warme, professionele, handicapspecifieke en
basale zorg aan kinderen met specifieke ondersteunings
noden en hun gezin.

Seniorcity Kuurne is een uniek woonproject in Kuurne met
48 erkende assistentiewoningen, gelegen in het bruisende
centrum, dichtbij winkels, openbaar vervoer, … .
Breng ons een bezoek en sta versteld. Want kiezen voor
Seniorcity is kiezen voor vrijheid, veiligheid en comfort.
Zorgeloos woonplezier is waar wij voor staan.

SAMEN. OP WEG. GROEIEN. EEN OPEN HUIS.

Steenstraat 14
8501 Heule
mpi@zonnebloem.telenet.be
www.zonnebloemvzw.be

Seniorcity Kuurne
De Vlaskouter 12 - 22
8520 Kuurne
078 05 54 00
www.uwassistentiewoning.be

Sociaal Huis Kuurne

Dienstencentrum

Ontdek ons veelzijdig aanbod

Ter Groenen Boomgaard

Kom langs voor een boeiende blik achter de schermen en
volg ons interactief en goed gestoffeerd aanbod. Ontdek
de budgetbeurs, of leg een maatschappelijk werker op de
rooster. Kersverse ouders kunnen hun baby trakteren op een
gratis babymassage. Je kindje kan een les 'ik leer fietsen'
volgen. Dit en nog veel meer te beleven tussen
13.30 u en 17 u.

Maak kennis met het ruime aanbod van diensten voor
ouderen en alle mogelijke zorgvragen. We bezorgen je een
boeiende rondleiding in het dienstencentrum. Je snuift er de
sfeer op van de dagelijkse activiteiten. Breng gerust je kids
mee, er is ook kinderanimatie. Nieuwsgierige buur, familielid,
vrijwilliger, zorgpartner,... Iedereen welkom van 13.30 u - 17 u.

van 13u30
tot 17u
Kortrijksestraat 2
8520 Kuurne
Tel. 056 73 70 11
info@sociaalhuiskuurne.be
www.sociaalhuiskuurne.be

van 13u30
tot 17u
Ter Groenen Boomgaard 23
8520 Kuurne
Tel. 056 73 70 12
info@sociaalhuiskuurne.be
www.sociaalhuiskuurne.be
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Residentie Hof ter Leie

CM Zorgverblijf Ter Duinen

Kom kennismaken!

"Samen Zorgkrachtig!"

U bent van harte welkom ter kennismaking met residentie
Hof ter Leie waarbij u een zicht zal krijgen op het wonen en
leven in een assistentiewoning.

Tijdens de "Dag van de Zorg" laten wij u graag kennis
maken met ons zorgverblijf:
- Multidisciplinaire zorg
- Facilitaire diensten
- Onze vernieuwde kiné- ruimte
- Het nieuwe filiaal van de 'thuiszorgwinkel" .
Op interactieve wijze rondleiding doorheen alle diensten.
Van harte welkom op zondag 19 maart (10-17u).

U kan ook als resident met een zorgvraag wonen in één van
onze assistentieflats.
We tonen u hoe de dienstverlening in de zorg georganiseerd
wordt en wie onze partners zijn.
van 14u
tot 17u
Koperdraadstraat 11
8560 Wevelgem
info@residentiehofterleie.be
www.residentiehofterleie.be

Louisweg 46
8620 Nieuwpoort
058/22.33.11
www.terduinen.be

La Vigie

AZ Delta

Kwaliteitsvol en zorgeloos wonen

Op ontdekkingsreis in ons ziekenhuis

Residentie La Vigie opent in maart 2017 zijn deuren.
Wij nodigen u van harte uit op de opendeurdag op
19 maart 2017 naar aanleiding van de Dag van de Zorg.
Tussen 10.00 en 17.00 u organiseren wij rondleidingen in
de assistentiewoningen en de villa La Vigie.

Ben je benieuwd naar wat er achter de schermen van
AZ Delta gebeurt? Kom en beleef het zelf tijdens een
boeiende en interactieve ontdekkingsreis doorheen het
ziekenhuis.

La Vigie = wonen en zorg op maat van uw wensen, vandaag
en morgen. U bent van harte welkom!

Neem alvast een kijkje op www.azdelta.be voor het
volledige programma.

La Vigie
Verdedigingslaan 9
8670 Koksijde
058/511 999
0471/81 51 58

Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare
sofie.rogiers@azdelta.be
www.azdelta.be

Zorgbedrijf Roeselare

Vzw Matthijs

ontmoet jullie graag op Dag van de Zorg

MFC en vergunde zorgaanbieder VAPH

Maak je graag even kennis met onze diensten? We zetten
onze deuren met veel plezier voor jullie open.
Je kan er informatie vinden over onder andere:
• De nieuwe keuken van Ten Elsberge
• Onze diensten Thuisverpleging en Thuiszorg
• Onze kindzorginitiatieven
• Onze 4 woonzorgcentra
• ...

Vzw Matthijs biedt dagopvang aan kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking.
In een warme omgeving worden ontwikkelingsstimulerende
activiteiten georganiseerd of belevingsgerichte ervaringen
aangeboden.

Mandellaan 101
8800 Roeselare
www.zbroeselare.be

Het zich goed voelen van elk kind, jongere en volwassene is
het streefdoel van alle medewerkers.

Vinkenlaan 3
8900 Ieper
info@vzwmatthijs.be
www.vzwmatthijs.be

INMOTION

FPC Gent
Zorg op maat

Hier ben je welkom!

Provincie
Oost-Vlaanderen

Op Dag van de Zorg maakt u kennis met FPC Gent, de eerste
high security voorziening in België, die zorg op maat levert
aan geïnterneerden in een klinische setting. Wij lichten graag
de werking toe en nemen u aansluitend mee voor een
rondleiding doorheen het centrum.
Het aantal bezoekers is beperkt tot 250. Inschrijven kan
via www.fpcgent.be/dag-van-de-zorg en is noodzakelijk.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)
Hurstweg 9
9000 Gent
info@fpcgent.be
www.fpcgent.be

Zorgpark Brugse Vaart

Residentie Vroonstalle

Brugse Vaart

Samen Zorgkrachtig!

Graag nodigen wij jullie uit op 19 maart 2017. Onze deuren
openen vanaf 10u tot 17u.
Wij wensen jullie reeds welkom te heten in ons gloednieuwe
zorgpark De Brugse Vaart.

De directie en de medewerkers van Residentie Vroonstalle
nodigen u uit op de opendeurdag n.a.v. de 'Dag van de Zorg'.
U kan onze Residentie bezichtigen en kennis maken met
de verschillende disciplines.
We maken er een gezellige familiedag van en voorzien niet
alleen activiteiten voor kinderen, maar ook leuke standjes
voor de volwassenen en een gratis drankje.

Hopende op jullie talrijke aanwezigheid.
Met vriendelijke groeten,
Het Brugse Vaart - team

Brugse Vaart
Brugsevaart 5
9030 Mariakerke
info@brugsevaart.be
www.vulpia.be

Residentie Vroonstalle
Evergemsesteenweg 151
9032 Wondelgem
info@vroonstalle.be
www.vulpia.be

Familiehulp

Surgi-Tec

Welkom bij Familiehulp

Implantaten in titanium voor het aangezicht

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze
Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker
een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je
meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want
voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke
hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Surgi-Tec geeft u tijdens de Dag van de Zorg een inkijk in
haar activiteiten, onder meer hoe implantaten in titanium
met hoogtechnologische machines worden geproduceerd.
Bovendien tonen we u ook hoe en waar ze kunnen
ingeplant worden in het gebied van de mond, de kaak
en het aangezicht.

Hélène Dutrieulaan 10/001
9051 Gent
www.familiehulp.be

Surgi-Tec
Poortakkerstraat 43
9051 Gent
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CADskills

Molecubes

3D geprinte implantaten in Gent

Tafelmodelscanners in het onderzoek naar
nieuwe geneesmiddelen

CADskills helpt de individuele patiënt met inzet van
spitstechnologie zoals 3D printing van titanium. Het team
legt tijdens de Dag van de Zorg uit hoe het tewerk gaat
om elk implantaat helemaal op maat te designen en te
vervaardigen, en licht een tipje van de sluier over de
toekomst van botvervangers.

MOLECUBES is een spin-off van de Universiteit Gent die zich
specialiseert in beeldvormingssystemen in het preklinisch
onderzoek. De tafelmodel scanners worden ingezet in het
onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en zeldzame ziekten
in het veld van oa oncologie, neurologie en inflammatie.
Nieuw en innovatief is de gebruiksvriendelijke en compacte
manier om hoge-resolutie en hoge-sensitiviteit moleculaire
en anatomische beelden te maken. Hierdoor wordt de technologie dichter bij de biologen en biotechnologen gebracht.

CADskills
Poortakkerstraat 43
9051 Gent

MOLECUBES NV
Poortakkerstraat 43
9051 Gent

moveUP

PC Sint-Jan-Baptist

moveUP op dag van de zorg

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Ter gelegenheid van de dag van de zorg, toont moveUP voor
het eerst in het publiek zijn mobile health oplossing voor
de revalidatie van knie-prothese patiënten. Als deel van
Medtech Flanders, biedt moveUP patiënten en hun
familieleden, kinesitherapeuten, chirurgen en ziekenhuizen
een zicht op deze innovatieve start up.

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve
manier doorheen ons centrum.
Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse heeft
om nader kennis te maken met onze werking.
Graag tot dan!

moveUP
Poortakkerstraat 43
9051 Gent
kathleen@medtechflanders.be

PC Sint-Jan-Baptist
Suikerkaai 81
9060 Zelzate
pc.st.jan.baptist@fracarita.org
www.pcsintjanbaptist.be

PVT Krekelmuyter

WZC Sint-Pieter

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Dag van de Zorg in WZC Sint-Pieter

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve
manier doorheen onze afdeling PVT Krekelmuyter.

Onze medewerkers geven je tijdens rondleidingen in WZC
Sint-Pieter en de assistentiewoningen Hof van Lo graag een
woordje uitleg. Aan onze vacaturestand vind je meer info
over jobs, examens, stages en vakantiejobs.
Ontdek ook meer over het dienstencentrum
't Fazantenhof dat in oktober opent!

Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse
heeft om nader kennis te maken met onze werking.
Graag tot dan!

Van harte welkom op 19 maart van 14 tot 17 uur!
van 14u
tot 16u
PVT Krekelmuyter
Omer De Bruyckerstraat 2A
9060 Zelzate
pc.st.jan.baptist@fracarita.org
www.pcsintjanbaptist.be

van 14u
tot 17u
O.C.M.W.-campus
Bosdreef 5A-B
9080 Lochristi
info@ocmwlochristi.be
www.ocmwlochristi.be

INMOTION

WZC Sint-Eligius

Familiehulp - regio Sint-Niklaas

Samen onderweg

Welkom bij Familiehulp!

Spring mee op onze bus en we gidsen je met veel
plezier doorheen onze voorziening.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze
Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker
een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je
meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want
voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke
hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Geniet onderweg van de interactieve workshops
en infostanden.
Voor meer info: https://www.facebook.com/WzcSintEligius/

van 14u
tot 17u
Sint-Elooistraat 56
9080 Zeveneken
deraedtn@steligius.zkj.be
www.wzcsint-eligius.be

Gasmeterstraat 81 c
9100 Sint-Niklaas
sintniklaas@familiehulp.be
www.familiehulp.be

Centrale keuken OCMW Sint-Niklaas

Woonzorgcentrum De Ark

Wat schaft de pot vandaag?

Samen gaan voor totaalzorg

Zin om onze moderne grootkeuken te bezoeken die
ontkoppelt kookt? Op zondag 19 maart mag u in onze
potten komen zien.
Ontdek wat er allemaal bij komt kijken om elke dag voor
honderden bewoners, gebruikers en kindjes lekkere,
gezonde en gevarieerde maaltijden op tafel te toveren.
Rondleidingen elk halfuur van 10 tot 16.30 uur.
Met een hartig en zoet hapje.

In 2017 bestaat WZC De Ark 20 jaar. Tijdens de dag v/d Zorg
laten wij u kennismaken met onze geschiedenis en onze
ervaring in persoonsgerichte omkadering voor personen
met dementie. In primeur krijgt u ook alle informatie over
het gloednieuwe project Karmel dat bestaat uit 37 erkende
assistentiewoningen. De bouw van dit project naast De Ark
vangt dit jaar aan.

Azalealaan 4
9100 Sint-Niklaas
ocmwsintniklaas.be
facebook.com/woonzorgnetwerk

Woonzorgcentrum De Ark
Kalkstraat 48
9100 Sint-Niklaas
info@dearkzc.be
www.dearkzc.be

Woonzorgcentrum Het Hof

Zorgwonen vzw

Samen gaan voor totaalzorg

Residentie Alegria te Sint-Niklaas

Wij gidsen u graag doorheen
- project Gentse Baan Sint-Niklaas
(nieuw wzc & zorgappartement)
- verbeterinitiatieven
- ouderen en voeding

Zorgwonen vzw staat als beheersinstantie in voor de zorgen dienstverlening naar haar bewoners in de erkende
groepen van assistentiewoningen. Tijdens de Dag van de
Zorg opent residentie Alegria haar deuren zodat iedereen
een assistentiewoning kan bezoeken en kan ontdekken
hoe wij zorg dragen voor onze bewoners.

Bezoek ons en ervaar hoe wij samen warme zorg in praktijk
brengen. Onze cafetaria zal doorlopend geopend zijn.

Hofstraat 134-138
9100 Sint-Niklaas
info@hethof.be
www.hethof.be

Residentie Alegria
Kuildamstraat 2A
9100 Sint-Niklaas
info@zorgwonen.org
www.zorgwonen.org
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WZC Boeyé-Van Landeghem

PVT De Warande

Boeyé slaat bruggen

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Kom proeven van het buurtleven in en rond Boeyé,
waar mensen elkaar ontmoeten, aanvullen en waarderen.
Lieven Detavernier vertelt meer over het project
'bruggensteun' en hoe dit zowel voor de bewoners van
de voorziening, als voor de maatschappij daarbuiten
een unieke meerwaarde creëert. Kom ook genieten
van de gezellige rommelmarkt.

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve
manier doorheen onze afdeling PVT De Warande.

van 14u
tot 17u

Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse
heeft om nader kennis te maken met onze werking.
Graag tot dan!
van 14u
tot 16u

Beverse Dijk 5
9120 Kallo
03/570 90 10
www.beveren.be

PVT De Warande
Zwaluwlaan 62A
9185 wachtebeke
pc.st.jan.baptist@fracarita.org
www.pcsintjanbaptist.be

OCMW Hamme

OCMW Hamme

Zorg geven, liefde krijgen

'T Verhoog "Vangnet in nood"

Met een moderne kijk op zorgverlening en het hart op
de juiste plaats, zetten wij dag na dag in op kwaliteit.
Kom onze handelingen in de zorg voelen en ervaren.
We organiseren verschillende inleefoefeningen om je de
kans te geven voor even in de huid van een bewoner te
stappen.
Doorlopend kinderanimatie en voorstellingen van
Ron De Rauw en Pat Vanderhaeghe.

In Sociaal Ontmoetingscentrum 't Verhoog organiseren het
OCMW- en gemeentebestuur voedselbedeling, opvoedingsondersteuning, vorming en ontmoeting voor mensen
die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.
Op 19 maart 2017 kan je bij ons terecht voor informatie
over de werking, budgetvriendelijke workshops en leuke
randanimatie!
Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur!

WZC Meulenbroek
Marktplein 23
9220 Hamme
info@ocmwhamme.be
www.ocmwhamme.be

"'t VERHOOG"
Hoogstraat 20
9220 Hamme
info@ocmwhamme.be
www.ocmwhamme.be

Woonzorghuis Molenkouter
Het verhaal achter de deur ...
Ben je altijd al benieuwd geweest naar het leven in een
woonzorghuis?
Onze bewoners nemen je mee op ontdekkingstocht. Ze
gidsen je door de straten en laten je kennismaken met de
bewoners en hun verhalen. Je zal zien, achter de deuren
van het woonzorghuis valt er nog veel te beleven.
Warm welkom aan iedereen!

Dreefstraat 11a
9260 Wichelen
molenkouter@ocmw-wichelen.be
www.ocmwwichelen.be

INMOTION

'ter Muren' vzw

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen Zottegem

Samen zorgkrachtig voor jeugd

Goed voor mekaar!

'ter Muren' is een organisatie binnen de jeugdzorg.
Op de dag van de zorg gidsen we u op een boeiende manier
door de wereld van de jeugdzorg en onze werking. We geven
u inzicht in ons pedagogisch project, maar ook in onze
toekomstplannen. We bouwen verder aan en voor de
toekomst van kinderen en hun gezinnen. Onze medewerkers
staan klaar om jullie te verwelkomen.

Van 14u tot 17u.
Maak met een hapje en een drankje kennis met de
verpleeg- en zorgkundigen van Wit-Gele Kruis in Zottegem.
Team Zottegem Noord-West: 09-265 68 47 (24u/24).
Team Zottegem Zuid-Oost: 09-265 68 65 (24u/24).
Op basis van je woonplaats kan je op www.witgelekruis.be
terugvinden welk team in jouw buurt werkt.
van 14u
tot 17u

Termurenlaan 20
9320 Erembodegem
directie@termuren.be
www.termuren.be

Kastanjelaan 2
9620 Zottegem
www.witgelekruis.be

Senior Homes

Vzw Bejaardenzorg Sint Vincentius

Residentie Keizerhof opent haar deuren

Een hart voor Zorg

Op Dag van de Zorg gidst Senior Homes u graag doorheen
de gangen van haar Residentie Keizerhof in Oudenaarde.
Wat komt aan bod? Het modelappartement, de fitness/
wellnessruimte en de brasserie. Tijdens de rondleiding
geven we ook een extra woordje uitleg over onze erkende
assistentiewoningen, die we zelf uitbaten. Graag inschrijven
via info@seniorhomes.be

Vooruitstrevende projecten en een uitgebreide waaier aan
woonzorgvormen. Daar staan wij voor. Met een geleide
wandeling doorheen de nieuwe en bestaande woonzorgcampus maakt u kennis met de werking van het nieuwe
LDC-DVC's-CKV- WZC enz. Bezoek één van onze vele
hobby- en vrijwilligersgroepen of laat u inspireren door
onze opleidingspartners om te werken id zorg.

van 13u
tot 17u
Residentie Keizerhof
Désiré Waelkensstraat 60
9700 Oudenaarde
info@seniorhomes.be

Ten bosse 150
9800 Deinze
info@svbejaardenzorg.be
www.svbejaardenzorg.be

De Nieuwe Ceder vzw

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
team Nevele-Vinkt

Maak kennis met vzw Zorgdorpen
Naar aanleiding van de Dag van de Zorg zet de Nieuwe
Ceder vzw zijn deuren open en gidsen wij u doorheen de
verschillende initiatieven/projecten van vzw Zorgdorpen.
Op zoek naar een toffe vrijwilligersjob? Kom dan zeker
ons aanbod eens bekijken.
Ook voor de kinderen zijn er tal van activiteiten voorzien
zoals springkastelen, grime, ...

Goed voor mekaar!
Van 14u tot 17u.
- Kaart- & bingonamiddag met gratis attentie!
- Hapje & drankje.
- Maak kennis met de verpleeg- en zorgkundigen
van het Wit-Gele Kruis team in Nevele-Vinkt.
Voor al jouw vragen over zorg in Nevele & Vinkt:
09-265 69 40 (24u/24).
van 14u
tot 17u

Parijsestraat 34
9800 Deinze
09/381 58 85
info@deceder.be
wwww.deceder.be

Zaal Te Lande
Vinktstraat 28
9800 Zeveren
nevele.vinkt@wgkovl.be
www.witgelekruis.be
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Seniorencentrum het Lindeken

Home Thaleia vzw

Kom - Kijk - Beleef

Studio-wonen met gepaste ondersteuning

Op de site van OCMW Merelbeke wordt reeds 300 jaar zorg
aangeboden. Kom een kijkje nemen hoe de zorg vroeger
was, beleef hoe de zorg nu is en werp een blik op onze zorg
van de toekomst!

Omwille van verstandelijke en bijkomend ook soms
motorische beperkingen hebben de bewoners
ondersteuning nodig. Ze hebben ook nood aan een
uitgebouwd sociaal netwerk.
Maak kennis met de unieke wijze waarop wij dit realiseren
via studio-wonen, arbeidszorg, coaching, ...
Ook stellen wij graag ons nieuw project aan u voor:
een nieuwbouw voor 7 personen (2018).

Parcours met voorstelling van de verschillende afdelingen
van seniorencentrum het Lindeken, het Lokaal Diensten
centrum en de dienstverlening van de thuiszorgdiensten.
van 13u
tot 17u

van 14u
tot 17u

Kloosterstraat 24A
9820 Merelbeke
info@ocmwmerelbeke.be
www.ocmw.merelbeke.be

vzw Home Thaleia
Nachtegalenpark 1
9840 De Pinte
algemeen@homethaleia.be
www.homethaleia.be

Wit-Gele Kruis De Pinte-Zevergem

Ten Dries MFC en BuO

Goed voor mekaar!

Welkom bij Ten Dries!

Van 10u tot 14u.
Maak kennis met het verpleegteam van Wit-Gele Kruis
in De Pinte & Zevergem.

Ten Dries Bijzonder Onderwijs en Multifunctioneel Cetrum
ontvangt u met open armen op Dag van de Zorg.
Via een parcours verkent u de klas, leefgroep, therapie
lokalen, therapiebad, speeltuin en manege. U geniet mee van
workshops dans, SMOG, begeleid werken en meer. U maakt
kennis met de GON-werking en ambulante begeleiding.

Voor al jouw vragen over zorg in De Pinte & Zevergem:
09-239 53 07 (24u/24)
depinte.zevergem@wgkovl.be
www.witgelekruis.be

Volledige programma: www.tendries.be

van 10u
tot 14u

Gemeentehuis De Pinte
Baron De Gieylaan
De Pinte

Dennendreef 62
9850 Landegem
tendries@tendries.be
www.tendries.be

Muis & Co vzw

O.C. Broeder Ebergiste

Samen zorg dragen voor het jonge kind

BORGWAL TOVERT ZORG

Muis & Co vzw zorgt voor een warme en geborgen
omgeving waar jonge kinderen opgevangen worden.
Onze kijk naar het kind en zijn kunnen wordt zo ruim
mogelijk gehouden.
Pijlers in ons beleid: gezonde voeding, pedagogische
documenteren en creativiteit zowel binnen als buiten.

Onze grootste troefkaart is elke dag kwaliteitsvolle zorg
toveren voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Kom op ontdekkingstocht in het groene kasteeldomein
Borgwal en beleef hoe we in grote en kleine dingen voor
onze cliënten het verschil maken. Neem deel aan een
workshop of infosessie, bezoek één van onze woningen,
schuif aan rond de tovertafel.

Groepsopvang 't Muizenleven
Wingenestraat 25
9880 Aalter
muisenco-vzw@skynet.be
www.muizenleven.be

Borgwal
Leenstraat 31
9890 Vurste
oc.br.ebergiste@fracarita.org
www.ebergiste.be

