Opendeur in dagcentrum Het Minnehuis
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Dagcentrum Het Minnehuis in de Kruisekestraat neemt zondag deel aan 'De dag van de zorg'. De
opendeurdag vindt plaats van 10 tot 17 uur. De medewerkers zullen er aan het werk zijn in de
ateliers. Er is een tentoonstelling met kunstwerken. Daarnaast kan je op geregelde tijdstippen
genieten van een korte theatervoorstelling. Er wordt ook gezorgd voor gebak en pannenkoeken.
(DBEW)
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Sint-niklaas
Voor de Dag van de zorg gooit woon-zorgcentrum Het Lindenhof in Belsele de deuren open op
zaterdag 15 maart tussen 13.30u en 17u. De nieuwbouw in de Kerkstraat is eind vorig jaar in
gebruik genomen, als gezamenlijke site voor de voormalige rusthuizen Herfstrust en dat van
Sinaai. Ook in het AZ Nicolaas is er een open dag, maar dan wel op zondag. i
0495.55.70.54,iinfo@klein-sinaai.be
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Op 16 maart is er van 10 tot 17 uur opnieuw deDag van de Zorg. Net als twee jaar geleden zet
Woonzorgcentrum (WZC) Ter Leenen zijn deuren open voor het publiek.
Het WZC wil aan iedereen tonen dat het klassieke rusthuis vandaag omgevormd is naar een
moderne omgeving waar ook huiselijkheid, gezelligheid en aandacht voor het leven centraal
staan.
Het thema dit jaar is het leven naast de zorg. Op 16 maart zijn er rondleidingen in het gebouw.
Bovendien zal er in extra animatie - zowel voor kinderen als voor volwassenen - voorzien zijn.
Iedereen is welkom in WZC Ter Leenen, Graaf van Hoornestraat 26 in Nevele (osw)
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De Branding heet voortaan Duneroze
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De Branding in Wenduine heet voortaan Duneroze. Het woonzorgcentrum wordt sinds kort
beheerd door Bond Moyson West-Vlaanderen. De Branding heeft een moeilijke periode achter de
rug. Eind 2012 werd beslist om 52 voltijdse jobs te schrappen. Het centrum voor herstelkuren
werd afgebouwd van 150 naar 40 bedden. Bij een nieuw bestuur en een nieuwe richting hoort ook
een andere naam. "Het personeel mocht zelf voorstellen indienen. Er werd uiteindelijk gekozen
voor Duneroze", vertelt kersvers voorzitter Franky De Block. Sinds begin dit jaar staat Bond
Moyson West-Vlaanderen in voor de exploitatie van De Branding. Momenteel zijn er
renovatiewerken bezig in het gebouw om naar 160 eenpersoonskamers te gaan. Er wordt hiervoor
1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Daarnaast zijn er 10 bedden voor kortverblijf, een hersteloord van
40 bedden en 52 serviceflats. Er werken nu 160 mensen in Duneroze. Op 16 maart zet het
Zeecentrum zijn deuren open tijdens de Dag van de Zorg. (LBB)

© 2014 Het Laatste Nieuws

De Branding heet voortaan Duneroze
12-03-2014

Pag. 19

De Branding in Wenduine heet voortaan Duneroze. Het woonzorgcentrum wordt sinds kort
beheerd door Bond Moyson West-Vlaanderen.
De instelling heeft een moeilijke periode achter de rug. Eind 2012 werd beslist om 52 voltijdse jobs
te schrappen. Het centrum voor herstelkuren werd afgebouwd van 150 naar 40 bedden. Hierdoor
kon het zeecentrum eenpersoonskamers creëren voor het woonzorgcentrum. Tegen eind 2014
zouden de werken afgerond zijn. Bij een nieuw bestuur en een nieuwe richting hoort ook een
nieuwe naam. "Het personeel mocht zelf voorstellen indienen. Er werd uiteindelijk gekozen voor
Duneroze", vertelt nieuwe voorzitter Franky De Block. Sinds begin dit jaar staat Bond Moyson
West-Vlaanderen in voor de exploitatie van De Branding. "Door deze lokale verankering willen we
de betrokkenheid van de instelling en de samenwerking met de lokale spelers in de gezondheidsen welzijnssector versterken."Momenteel zijn er renovatiewerken bezig in het gebouw om naar
160 eenpersoonskamers te gaan. Er wordt hiervoor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Daarnaast zijn
er ook 10 bedden voor kortverblijf, een hersteloord van 40 bedden, en 52 serviceflats. Er werken
nu 160 mensen in Duneroze. Op 16 maart zet het Zeecentrum zijn deuren open tijdens de Dag
van de Zorg. (LBB)
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