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Op 16 maart 2014 is er van 10.00 tot 17.00 uur opnieuw de Dag van de Zorg. Net als twee jaar
geleden zet Woonzorgcentrum (WZC) Ter Leenen dan zijn deuren open voor het publiek. Het
WZC wil aan iedereen tonen dat het klassieke rusthuis op vandaag omgevormd is naar een
moderne omgeving waar ook hu...
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Mensen die meer willen te weten komen over de zorgsector kunnen vandaag terecht in 170
ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen voor de Dag van de Zorg. Het grote publiek
krijgt er de kans om eens achter de schermen te kijken. Zo ook in het Heilig Hart ziekenhuis in
Leuven, waar ze hun nieuwe kraam- en vruchtbaarheidskliniek in de kijker willen zetten.
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BRUSSEL - Zo'n 170 zorg- en welzijnsvoorzieningen in heel Vlaanderen zetten vandaag hun
deuren open. Ze organiseren heel wat activiteiten voor jong en oud. De Dag van de Zorg wil de
sector op een positieve manier beter bekend maken bij een ruim publiek en richt zich daarbij
specifiek op gezinnen. Dit jaar staan vijf thema's centraal: innovatie, samenwerking,
bouwprojecten, werken in zorg en welzijn en het brein.
Tijdens deze gezinsdag valt dan ook van alles te ontdekken. Ziekenhuizen laten het publiek op
een actieve manier kennismaken met robotchirurgie in hun operatiekwartier, woonzorgcentra
tonen hoe innovatie de kwaliteit van de zorg verbetert, en in welzijnsvoorzieningen kun je zelf
ervaren hoe elke dag gewerkt wordt aan meer inclusie. Vele voorzieningen bieden ook een apart
programma voor kinderen aan. Maar ook veel jonge mensen kunnen de sfeer in de zorgsector
opsnuiven met het oog op hun nakende studiekeuze.
(maf/foto grf)
Een uitgebreid programma vind je op www.dagvandezorg.be
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LEUVEN - Precies negen maanden heeft de constructie van een volledig nieuw gebouw in
het Heilig Hartziekenhuis geduurd. Vrijdag werd de nieuwbouw officieel ingehuldigd. Nadat
er zaterdag een symposium plaatsvond, kan het grote publiek vandaag kennismaken met
het nieuwe ziekenhuis.
Met de inhuldiging van het nieuwe gebouw vrijdag, in aanwezigheid van burgemeester Louis
Tobback en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, werd een nieuwe stap gezet in
de vernieuwing van het Heilig Hartziekenhuis. "We hebben flink wat moderniseringen
doorgevoerd", vertelt directrice Katrien Van Gerven. "Het bevallingskwartier werd vernieuwd en
ook de kamers zijn helemaal gemoderniseerd. De nieuwe vleugel is ondertussen zelfs al in
gebruik. Het is de bedoeling om op termijn de oudere gebouwen aan de Naamsestraat af te
breken en ze eveneens te vervangen door een nieuwbouw, maar dat is nog niet voor onmiddellijk.
Tot het zover is, blijft de capaciteit ook hetzelfde: 287 bedden. Of die later omhoog gaat zal
afhangen van de nadruk op dagopnames in de toekomst."
Was het vrijdag aan prominenten om het nieuwe Heilig Hart te bewonderen, dan is vandaag
iedereen welkom. "We sluiten ons feestweekend af in het kader van de Dag van de Zorg", zegt
Van Gerven. "Daarvoor hebben we een programma uitgewerkt dat gericht is op het hele gezin.
Met een schattenkaart kan je op stap door het ziekenhuis. Directieleden, artsen en medewerkers
kruipen voor een dag in een andere rol en zetten zich in om het ziekenhuis op een fijne manier te
profileren." (jvb/foto krl)
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REGIO - Met een ludieke actie aan de Vrijdagmarkt en het Gentse stadhuis is de derde editie van
de Dag van de Zorg voorgesteld. In ons verschijningsgebied zetten twintig zorginstellingen hun
deuren open. Op www.dagvandezorg. be is het mogelijk om via een eigen 'zorgroute' een aantal
van de zorginstellingen te leren kennen. (dadi/foto dadi)
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ZO. 16/02Breughelbuffet (LIEDEKERKE) De vereniging Neos organiseert deze middag voor de
tweede maal haar Breugheliaans buffet. Dit vindt plaats van 11.30 u tot 16 u in het Parochiehuis in
de Opperstraat 40 in Liedekerke. De opbrengst van het evenement gaat naar de organisatie van
de Neos-evenementen.
ZO. 16/02Dag van de Zorg (GERAARDSBERGEN) Vandaag kan je van 10 tot 17 u een kijkje
achter de schermen van het ASZ campus Geraardsbergen nemen. Je kan tijdens de dag
onderzoeksruimten bezoeken die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek. Er zijn ook
demonstraties. Deelname is gratis.
ZO. 16/02Natuurpunt (NINOVE) Natuurvereniging Natuurpunt Ninove organiseert vandaag van
11.30 u tot 14 u haar groot eetfestijn. Dit vindt plaats in het Instituut HH. Harten langs de
Onderwijslaan in Ninove. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar de aankoop en onderhoud van
nieuwe en bestaande natuurgebieden in het werkingsgebied. Er is ook een vegetarische schotel
verkrijgbaar.
ZO. 16/02Zonnelied (ROOSDAAL) In het kader van de Dag van de Zorg gooit Zonnelied vandaag
de deuren van haar dienstverleningscentrum wagenwijd open. Tijdens deze dag kan je uitgebreid
kennis maken met de werking van de vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een
handicap.In de Kloosterstraat 7 in Pamel. Iedereen is er welkom van 10 tot 17 u.
DI. 18/02Huguette Vandemaele (GERAARDSBERGEN) Dinsdag 18 maart om 19 u opent
Huguette Vandemaele haar nieuwe overzichtstentoonstelling. Deze wordt georganiseerd in de
bibliotheek langs de Gasthuisstraat in Geraardsbergen. Huguette nam onlangs op haar zestigste
de draad van haar hobby weer op en volgde sindsdien schilderlessen aan de Kunstacademie
Geraardsbergen. De toegang tot de expo is gratis. (mave)
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KLUISBERGEN - Home Sint-Franciscus op het Kwaremontplein zet vandaag zijn deuren open in
het kader van de Dag van de Zorg. Het woon- en zorgcentrum bestaat reeds meer dan een kwart
eeuw en omvat ondertussen ook het zorghotel De Pupiter, de serviceflats Kasteelbosch en het
senioren vitality centrum in wording d'Oude Pastorij.
"Als woon- en zorgcentrum in een landelijk en agrarisch gebied stonden onze bewoners een groot
deel van hun leven dicht bij de natuur", zegt hoofd woon- en leefkwaliteit Pascal Paret. "Die band
wordt bij de verhuizing naar een rustoord vaak vrij abrupt doorgesneden. Daarom hebben we
enkele jaren geleden de handen in elkaar geslagen met het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen en met Vormingplus voor het op touw zetten van verschillende groenprojecten. Zo
hebben we een moestuin aangelegd, een boomgaard aangeplant en een belevingstuin voor
dementerenden ingericht. Iedereen is welkom om vandaag van 10 tot 17 uur een kijkje te komen
nemen." (chva)
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OUDENAARDE - Vandaag vindt de Dag van de Zorg plaats. Ook het woonzorgcentrum De
Meerpoort werkt daaraan mee. De medewerkers laten de verschillende aspecten van hun job zien
en je kan een bezoek brengen aan de nieuwbouwprojecten. "Het bestaande centrum De
Meerspoort sluit eind dit jaar. De 163 bewoners verhuizen naar het nieuwe gebouw campus
Meerspoort in Oudenaarde of naar campus Scheldekant aan de kerk in Eine", zegt OCMWvoorzitter Stefaan Vercamer. Beide campussen in opbouw zijn vandaag tussen 10 en 17u
doorlopend te bezoeken. Op beide plaatsen is een ingerichte voorbeeldkamer te bezichtigen en
wordt aan de hand van foto's een zo goed mogelijk beeld geschetst van hoe alles eruit gaat zien.
In het huidige woon- en zorgcentrum is er een zorgbeurs waarbij de aspecten van het werken en
wonen in het woonzorgcentrum worden getoond. (syba/foto syba)
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OUDENAARDE - Ook de vzw Tweb doet vandaag mee aan de Dag van de Zorg. Tweb biedt
ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan
wonen in de regio Vlaamse Ardennen en organiseert allerlei activtiteiten.
De vzw laat je vandaag tussen 10 en 17 uur aan de hand van een filmpje kennismaken met haar
werking in de Sint-Walburgastraat 11 in Oudenaarde. Er is ook een fototentoonstelling van Norbert
Maes en de medewerkers van tweb beantwoorden al je vragen. Om 12.15u en om 14u is er een
optreden van Yah Tararah en er is kinderanimatie voorzien. Alle aanwezigen krijgen ook een
hapje en een drankje aangeboden. (syba)
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ZO 16/03 ONTBIJTBUFFET (VARSENARE) Vanaf 8 uur ontbijtbuffet in de kantine van KFC
Varsenare ten voordele van de jeugdopleiding.
Info: 0472 80 10 05.
ZO 16/03ROMMELMARKT (OEDELEM) Van 9 tot 17 uur internationale indoor rommelmarkt in het
Land- en Tuinbouwinstituut in de Bruggestraat in Oedelem.
ZO 16/03CARNAVAL (VELDEGEM) Om 15 uur carnavalsstoet van de Orde van de Stropers door
de straten van Veldegem met deelname van 32 verschillende groepen.
ZO 16/03 TENTOONSTELLING (BRUGGE) Tentoonstelling over het werk en het leven van André
De Meulemeester in de Jan Garemijnzaal onder het Belfort op de Markt in Brugge.
ZO 16/03 ANN VAN BEIRENDONCK (BRUGGE) Van 14 tot 18 uur tentoonstelling van Ann Van
Beirendonck in de Kunstgalerij van het Oud Sint-Jan aan het Zonnekemeers in Brugge.
ZO 16/03LENTE ROMMELMARKT (DE HAAN) Van 9 tot 18 uur lente rommelmarkt van de vzw
Prevent Spaarders in de hall en de Tritonzaal van het Zeepreventorium aan de Koninklijke Baan in
De Haan.
ZO 16/03KAMERORKEST (BRUGGE) Om 11 uur concert van het Kamerorkest en Ning Nam in
het Concertgebouw op het Zand in Brugge.
Info: www.hetkamerorkest.be
ZO 16/03ROOIE BABBEL (BLANKENBERGE) Om 10.30 uur Rooie Babbel met Minister Monica
De Koninck in café de Reisduif in de Kerkstraat in Blankenberge.
ZO 16/03DAG VAN DE ZORG (BRUGGE) Van 10 tot 17 uur opendeurdag van het Sociaal Huis in

de Hoogstraat in Brugge in het kader van de dag van de zorg met voorstelling van de
verschillende diensten.
ZO 16/03 KINDERTHEATER (WENDUINE) Om 14.30 uur voorstelling van het kindertheater
Framboos in het Wielingencentrum aan de Graaf Jansdijk in Wenduine. Een organisatie van de
Gezinsbond.
ZO 16/03CONCERT (BRUGGE) Om 20 uur gratis concert met Marnix Vernieuwe in wijnbar Est in
de Braambergstraat in Brugge. (srea)
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BRUSSEL - Zo'n 170 zorg- en welzijnsvoorzieningen in heel Vlaanderen zetten vandaag hun
deuren open. Ze organiseren heel wat activiteiten voor jong en oud. De Dag van de Zorg wil de
sector op een positieve manier beter bekend maken bij een ruim publiek en richt zich daarbij
specifiek op gezinnen. Dit jaar staan vijf thema's centraal: innovatie, samenwerking,
bouwprojecten, werken in zorg en welzijn en het brein.
Tijdens deze gezinsdag valt dan ook van alles te ontdekken. Ziekenhuizen laten het publiek op
een actieve manier kennismaken met robotchirurgie in hun operatiekwartier, woonzorgcentra
tonen hoe innovatie de kwaliteit van de zorg verbetert, en in welzijnsvoorzieningen kun je zelf
ervaren hoe elke dag gewerkt wordt aan meer inclusie. Vele voorzieningen bieden ook een apart
programma voor kinderen aan. Maar ook veel jonge mensen kunnen de sfeer in de zorgsector
opsnuiven met het oog op hun nakende studiekeuze.
(maf/foto grf)
Een uitgebreid programma vind je op www.dagvandezorg.be
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REGIO - De 'Dag van de zorg' zet van 10 uur tot 17 uur voor het derde jaar op rij overal in
Vlaanderen ziekenhuizen, woonzorgcentra, welzijnsvoorzieningen en andere zorgorganisaties in
de kijker. Ook scholen en onderzoekscentra openen de deuren voor het grote publiek. Dit jaar is
er bijzondere aandacht voor vijf thema's: vacatures, bouw- en architectuurprojecten, innovaties,
samenwerking en 'het Jaar van het Brein'.
Ook in deze regio valt er heel wat te beleven. Zo kan je onder meer een kijkje nemen achter de
schermen van woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in de Bevrijdingslaan 18 in Avelgem of MPI
De Kindervriend in de Rollegemkerkstraat 51 in Rollegem. In Kortrijk maak je kennis met het
opleidingsaanbod van zowel de Katholieke Hogeschool Vives, de VDAB als de Leielandscholen.
Vzw Den Achtkanter laat je dan weer kijken achter de schermen van hun dagcentrum de Galerie
in de Beeklaan en in hun volksspelencafetaria de Hond in 't Kegelspel en de winkel het Andere
Geschenk op het Plein. In Menen ontdek je dat het Rode Kruis niet alleen aan bloedinzamelingen
doet of eerste hulp aanbiedt. In het opvangcentrum in de Stationsstraat 15 vinden 78 mensen die
hun land ontvlucht zijn een tijdelijke thuis. Daarnaast staan ook de deuren van de Sint-Jorisschool
in de Fabiolalaan 2 open. In Dagcentrum Het Minnehuis in de Kruisekestraat 92a in Wervik
kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking zich artistiek en creatief ontplooien. (vvrk)
Info en volledig programma op www.dagvandezorg.be
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TIELT - Vandaag vindt op diverse locaties de Dag van de Zorg plaats. Voor het derde jaar op rij
zetten overal in Vlaanderen ziekenhuizen, woonzorgcentra, welzijnsvoorzieningen en andere
zorgorganisaties hun deuren voor je open. Maar ook scholen en onderzoekscentra doen mee.
Eén van die scholen is Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Aleydis in Tielt. "Werk je in de
zorgsector of in het onderwijs? Ben je verpleegkundige, met of zonder interesse om in het
verpleegkunde-onderwijs te stappen? Ben je (kandidaat-)student? Of wil je onze school - om wat
voor reden ook - beter leren kennen? Vandaag gooien we de deuren van onze school in de Grote
Hulststraat 55 in Tielt open", zegt de directie.
"Tussen 10 en 17 uur nemen we je mee op een rondleiding waarbij we laten zien wat we doen, en
hoe we zoeken om het beter te doen. Prikkels dus om na te denken over de verpleegkundige
praktijk. Een greep uit de thema's: wondzorg, decubituspreventie, zorgend wassen, valpreventie...
Dit is geen studiedag, maar een kennismaking met wie we zijn en waar we mee bezig zijn.
Misschien wordt de Dag van de Zorg de start van een samenwerking met de zorg- of
onderwijsinstelling waar jij werkt? Maar ook als je gewoon de sfeer wil komen opsnuiven, of met
ons wil kennismaken, ben je welkom." Uiteraard nemen nog tal van instellingen deel. Het
complete overzicht vind je op www.dagvandezorg.be. (fmei)
Info: www.aleydis.be
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