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Hier ben
je welkom!
Provincie
Brussel &
Vlaams-Brabant

vzw De Lork

Woonzorgcentrum Clos Bizet

Welkom in ons nieuw Buurthuis!

Welkom in WZC Clos Bizet

vzw De Lork begeleidt mensen met een
beperking in wonen, werken en vrije tijd.
Elke dag opnieuw, met hart en ziel, een
mensenleven lang.

Wij bieden een warme 'thuis' aan al
onze bewoners, omringd door een multi-
disciplinair team. We nodigen jullie uit
om onze WZC en assistentiewoningen te
komen ontdekken tijdens één van onze
rondleidingen. Nadien kan u genieten van
de gezellige sfeer en een leuke babbel
tijdens een hapje en een drankje in onze
‘Lounge Brossel'.

We renoveerden ons activiteitencentrum
maar beslisten ook om er een echt
Buurthuis van te maken. Je bent dus van
harte welkom om kennis te maken met het
nieuwe Buurthuis en te ontdekken wat er
allemaal mogelijk is.

Van Harte Welkom!

Artesiëstraat 15
1000 Brussel
info@vzwdelork.org
www.vzwdelork.org

WZC Clos Bizet
Bergensessteenweg 901 - 909
B-1070 Anderlecht
Tel: 02/287 10 00

Zonnelied vzw - ‘t Zinneke

Zonnelied vzw - De Stroom

Residentie Bellevue

“brein-brekers”-route

“knappe koppen”

Onze missie 'In Caring Hands'

Tijdens deze brein-editie van Dag van
de Zorg kan je kennismaken met onze
voorzieningen te Molenbeek. Kom
een kijkje nemen naar onze woon- en
dagondersteuning, we geven je graag
een rondleiding in ons huis!

Tijdens deze brein-editie van Dag van
de Zorg kan je kennismaken met onze
voorziening te Molenbeek.
Kom gerust een kijkje nemen naar onze
woon- en dagondersteuning, we geven
je graag een rondleiding in ons huis!

Maak kennis met ’t Zinneke via de
“brein-brekers”-route, een interactieve
wandeling doorheen onze site. Na afloop
kan je de dorst lessen in ons thée atlejée.

De Stroom neemt je mee in de wereld van
de NAH (niet-aangeboren hersenletsel).
Tijdens het NAH-belevingsparcour wordt
je brein op de proef gesteld.

Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor
de work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
Bellevue maakt deel uit van Senior Living
Group, toch behoudt elke voorziening zijn
lokale authenticiteit en eigenheid.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

van 13u tot 17u

van 13u tot 17u

Opzichterstraat 225
1080 Brussel
Tel: 02 452 31 07
jan.hertecant@zonnelied.be
www.zonneliedvzw.be

Begijnenstraat 54
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/466 13 47
jan .hertecant@zonnelied.be
www.zonneliedvzw.be

Koningslaan 157
1190 Vorst
info@resbellevue.be
www.resbellevue.be

ADO Icarus Halle

Wit-Gele Kruis Halle

Our Little Farm

Zelfstandig leven met een beperking

Kom langs en maak kennis met ons!

Een aanbod op maat!

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

- Kom meer te weten over onze
verschillende specialisaties.
- Ontdek hoe een personenalarm en
een medicatiedispenser werken.
- Laat je bloeddruk of je suikergehalte
meten.
- Stel al je vragen over onze jobs
tijdens een speeddate.
- Maak kennis met onze vroedvrouwen.
- Bekijk onze verpleegpost van dichtbij.
- Ook voor de kids zijn er activiteiten.

- Lijdt je aan een burn-out, chronische
stress of depressie?
- Worstel jij of u kind met gedrag,
concentratie of identiteitsproblemen?
- Heb je nood aan een “natuur break” om
tot rust en terug met jezelf in balans te
komen?
- Heb je een mentale of fysieke
beperking?

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u
Wielewaallaan 1a/14
1500 Halle
www.ado-icarus.be

Kanaalbrugstraat 5B
1500 Halle
www.witgelekruis.be

Kom dan zeker langs op onze
opendeurdag en maak kennis met ons
multidisciplinaire team. Tot dan!
Waardestraat 11
1540 Herne
info@ourlittlefarm.be
www.ourlittlefarm.be
0485/ 176 221

INMOTION

Hoeve Blaret

Residentie IUVO vzw

WZC Maria - Assumpta

Pracht van een parel

Bezoek onze assistentiewoningen

Ontdek het nieuwe complex!

Blaret organiseert een leuke welzijn’s beurs
en een bio markt. Op onze prachtige
binnenplaats organiseren we een bio
markt.

Ben je op zoek naar een assistentie
woning voor jezelf of je ouders of gewoon
nieuwsgierig te weten hoe gezellig wonen
in een assistentiewoning kan zijn, dan is
een bezoek aan onze residentie zeker de
moeite waard!

In het mooie park aan de Henri
Moeremanslaan wordt op dit ogenblik
hard gewerkt aan een nieuw en modern
WZC.
Het kasteel werd in de loop der jaren
omgevormd tot een woon-zorgcentrum
en is nu toe aan een nieuwe fase.
De werken zijn begin 2018 gestart en de
opening is voorzien voor oktober 2019
Ontdek op zondag 17 maart 2019 het
nieuwe complex in opbouw.

Ideaal voor een zondag namiddag
(13u-16u30)! Zegt Shiatsu massage u iets?
Kom dan langs op dag van de zorg om
zo kennis te maken met ons woon en
zorgcentrum.

van 13u tot 16u

Neem zeker je familie mee en bezoek
onze residentie dmv de rondleiding en
geniet van een hapje en drankje in onze
ontspanningsruimte!
van 14u tot 17u

Zoomlaan 1
1640 sint genesius rode

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

Maria Assumpta
Henri Moeremanslaan 8
1700 Dilbeek
Tel. 02 466 12 72
info@vulpia.be

AZ Jan Portaels

Residentie Beaulieu

Medishop Vilvoorde

Eén brein voor welzijn

Nieuwe site te Vilvoorde

Partner van je gezondheid!

Alles draait rondom het brein! Bezoekers
zullen twee patiëntentrajecten kunnen
volgen, gebaseerd op een neurologische
en psychiatrische casus van de fictieve
patiënten Martijn en Marjolijn. Ontdek
daarnaast ook een gang vol informatie en
animatie rond het brein. Ben je benieuwd?
Kom dan zeker naar onze opendeurdag.

Residentie Beaulieu is een nieuwe,
geïntegreerde generatie woonzorg.

Medishop leent, verhuurt en verkoopt
een uitgebreid gamma (para)medische
producten voor lichaamsconditie, baby's,
woningaanpassing, autonomie en
bandagisterie.

In ons woonzorgcentrum hanteren we
een holistische aanpak waar we vertrekken
vanuit uw fysieke, psychische en sociale
noden.
Daarnaast zijn er ook assistentiewoningen
voor mensen die nog autonoom zijn maar
wel nood hebben aan wat extra zorg en
ondersteuning.

van 10u tot 16u
Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde
www.azjanportaels.be
www.facebook.com/azjanportaels

Wit-Gele Kruis Vilvoorde
Kom langs en maak kennis met ons!
- Maak kennis met onze verschillende
specialisaties.
- Ontdek hoe een personenalarm en
een medicatiedispenser werken.
- Laat je bloeddruk of je suikergehalte
meten.
- Stel al je vragen over onze jobs
tijdens een speeddate.
- Leer onze vroedvrouwen in jouw
buurt kennen.
- Bekijk onze verpleegpost van dichtbij.
- Ook voor de kids zijn er activiteiten.

Schaarbeeklei 222
1800 Vilvoorde

Woon- en Zorgcentrum
Heilig Hart
Samen zorgkrachtig!
Dat we voor onze bewoners zorgen, is een
feit ... maar we doen nog zo veel meer!
Elke dag zetten onze medewerkers zich in
om hun ook een zinvolle dagbesteding te
bezorgen.
Maak kennis met onze nieuwste
aanwinsten: een beleef-TV, fietsen met
google-streetview, een robotkat, een
pétanquebaan, de audiokrant ...
en nog zoveel meer. Tot dan!

Kom langs, laat je adviseren over onze
producten en ontdek wat we allemaal
in petto hebben.

Medishop Vilvoorde
Grote Markt 38
1800 Vilvoorde
078/15 60 30
infomedishop@fsmb.be
www.fsmb.be

Goodlife Zaventem
Zorgeloos genieten ...
Erkende assistentiewoningen te huur
te Zaventem.
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"
GOODLIFE is een modern woonproject
in het centrum van Zaventem met 50
volledig afgewerkte assistentiewoningen,
ontworpen op maat van de bewoners.
Kom langs en breng een bezoek aan onze
modelflat die volledig afgewerkt is.
Opening voorzien voor april 2019.

van 13u30 tot 17u00
Stationlei 74
1800 Vilvoorde
www.witgelekruis.be

Veldkantstraat 30
1850 Grimbergen
info@hhg.be
www.hhg.be

Imbroekstraat 55
1930 Zaventem
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Medisch Centrum
voor Huisartsen

De Wissel VZW - Rotonda

Medishop Leuven

Welkom in De Wissel - Rotonda

Partner van je gezondheid!

met zorg voor zorg

De Wissel VZW - Rotonda is een
begeleidingsinitiatief uit de jeugdzorg in
het centrum van Leuven voor meisjes van
14 tot 21 jaar en hun naaste omgeving.
Ter gelegenheid van Dag van de Zorg
nodigen we je uit om een kijkje te komen
nemen in de Rotonda van 13u00 tot
17u00. We vertellen je over onze dagelijkse
werking tijdens een rondleiding door ons
huis.

Medishop leent, verhuurt en verkoopt
een uitgebreid gamma (para)medische
producten voor lichaamsconditie, baby's,
woningaanpassing, autonomie en
bandagisterie.

MCH brengt gespecialiseerde zorg op
verwijzing van de huisarts dichtbij de
patiënten, zonder hen onmiddellijk naar
het ziekenhuis te verwijzen. Breng een
bezoekje aan onze polikliniek in
Wezembeek-Oppem. Via een interactieve
rondleiding leer je onze specialismen
kennen. Ook voor de allerkleinsten valt
er heel wat te beleven.
Samen dragen we zorg voor je
gezondheid!

van 13u tot 17u

Kom langs, laat je adviseren over onze
producten en ontdek wat we allemaal in
petto hebben!

Hardstraat 12
1970 Wezembeek-Oppem
info@mchlvwo.be
www.medischcentrumhuisartsen.be

De Wissel VZW - Rotonda
Tervuursevest 110
3000 Leuven
Tel. 016 28 49 44
rotonda@wissel.be
www.wissel.be

Medishop Leuven
Schipvaartstraat 18
(GPS: Brouwerijplein)
3000 Leuven
078/15 60 30
infomedishop@fsmb.be
www.fsmb.be

UZ Leuven

Health House vzw

V!GO

Het brein ontleed

Toekomst van de gezondheid

Samen voor een zorgzame toekomst!

Zorg voor en onderzoek naar aandoeningen
van het brein hebben een belangrijke
plaats in UZ Leuven. Die dag lichten we
drie aandoeningen toe: beroertes,
epilepsie en cognitieve stoornissen.
Tijdens interactieve parcours begeleid
door experts, kom je alles te weten over
deze aandoeningen: hoe spoor je ze op
tijd op, hoe worden ze behandeld en
hoe verloopt de revalidatie?

Health House neemt u mee op een
trip doorheen de toekomst van de
gezondheid.
Zo hebben we een interactieve ruimte
waar je de toepassingen van 3D-printing
kan zien op de mens en een digitale
anatomie tafel waar u op een “digitaal” lijk
operaties kan uitvoeren.

Bij VIGO maken we orthesen, prothesen
en schoenen op maat, maar u kunt ook bij
ons terecht voor rolwagens en looprekken,
fietsen of handbikes, ganganalyses en
steunzolen, ...

van 13u tot 17u

Inschrijven is noodzakelijk
(beperkt aantal plaatsen) via mail aan
isabelle.francois@health-house.be

van 10u tot 16u

Ontdek en beleef VIGO op een ‘andere’
manier tijdens de dag v/d Zorg.
Wij beantwoorden graag al uw vragen en
daar hoort zeker een hapje en drankje bij.
We heten u alvast van harte welkom!

Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.uzleuven.be/dagvandezorg

Gaston Geenslaan 11 B4
3001 Heverlee

VIGO LEUVEN
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
info@vigogroup.eu
www.vigogroup.eu

wzc Annuntiaten Heverlee

Zorg Leuven

Zorg Leuven

Sociopolis Annuntiaten Heverlee

Wat mag je verwachten?

Maakt meer mogelijk

Sociopolis Annuntiaten Heverlee maakt
wonen en zorg mogelijk voor kwetsbare
groepen. Enerzijds focust de sociopolis
zich op zorg voor ouderen door een
aanbod van assistentiewoningen,
kort- en langdurig verblijf. Daarnaast zijn
ook gehuisvest onder hetzelfde dak een
co-housing project voor senioren, een
studentenhuis en kleinschalig wonen voor
kwetsbare jongeren.

- Herbeleef oud Wilsele in de expo
"Ons dorp doorheen de jaren".
- Bezoek een assistentiewoning of een
kamer in het woonzorgcentrum.
- Zin om te werken in je eigen buurt?
Ontdek onze vacatures in Wilsele.
- Wij voorzien taart, koffie en een gratis
wafel voor elke bezoeker.
- Voor de jongsten voorzien we
kindergrime, een springkasteel,
volksspelen en nog veel meer.

Maak kennis met het aanbod van Zorg
Leuven: kinderopvang, thuiszorg en
ouderenzorg. Je ontdekt het tijdens Dag
van de Zorg op onze site Ter Putkapelle.

van 13u tot 17u
Naamsesteenweg 353
3001 Heverlee
laurence.degreef
@wzc.annuntiaten.be
www.sociopolisah.be

Ter Putkapelle
Bosstraat 13
3012 Wilsele
info@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be

We heten je van harte welkom tussen
13u en 17u voor een ontmoeting en een
rondleiding, animatie voor jong en oud en
natuurlijk ook een hapje en een drankje.
Tot dan!
van 13u tot 17u
Ter Putkapelle
Bosstraat 13
3012 Wilsele
info@zorgleuven.be
www.zorgleuven.be

INMOTION

Woonzorgcampus
Wijgmaalbroek

Solidariteit voor het Gezin

Woonzorgcentrum Betlehem

Seniorcity Herent

Toekomstgerichte ouderenzorg

Onze missie 'In Caring Hands'

Kom curieuzeneuzen in onze modelassistentieflat of maak een praatje met
de woonassistent in onze gezellige
ontmoetingsruimte.

Via een begeleide rondleiding ontdekt
u onze dagelijkse aandacht voor een
professionele dienstverlening en de
organisatie van een kwalitatieve, veilige
en warme zorg.

Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor
de work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
Wijgmaalbroek maakt deel uit van
Senior Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit en
eigenheid.

Kom luisteren naar wat Seniorcity Herent
voor jou kan betekenen aan zorg en
welzijn!
Levensbestendig wonen op wandel
afstand van de dorpskern? Dan moet je
in Seniorcity Herent zijn!

We stellen u graag onze nieuwe projecten
voor en tijdens interessante workshops
ervaart u enkele aspecten vanuit de
leefwereld van onze 335 zorgbehoevende
bewoners.
We heten u van harte welkom!

van 14u tot 17u

van 12u tot 16u

Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal
info@wijgmaalbroek.be
www.wijgmaalbroek.be

Seniorcity Herent
Notelarenweg 43-45
3020 Herent
www.seniorcity.be

Wilselsesteenweg 70
3020 Herent
info@wzcbetlehem.be
www.wzcbetlehem.be

De Eglantier vzw

Universitair Psychiatrisch
Centrum KU Leuven

Residentie Tombeekheyde

Schoolvervangende dagopvang.
De Eglantier zet zijn deuren open: therapie,
zorg, activiteiten, plezier, beleef het hier!
Als bezoeker kan je een belevingsgericht
parcours bewandelen dat je dicht bij de
wereld van het kind met meervoudige
beperkingen brengt. Ook wordt het leven,
zoals het is, in De Eglantier, voor u in beeld
gezet. Jong en oud, iedereen welkom.
Het Eglantierteam

Psychiaters praten over ons brein
Woon voordrachten bij.
13.45 | Welkom
prof. dr. Filip Bouckaert

Welkom op onze opendeurdag
Hierbij nodigen wij u uit op zondag
17 maart 2019 ter gelegenheid van de
'Dag van de zorg'.

14.00 | Elektroconvulsietherapie:
is dat nog van deze tijd?
prof. dr. Pascal Sienaert

Die dag zetten we onze deuren open en
kan je een kijkje nemen in de residentie.
Wij gidsen je doorheen het historisch
gebouw en doorheen onze werking.

14.45 | In gesprek met tienerhersenen
prof. dr. Peter Adriaenssens

Van harte welkom!

15.30 | Waarom wakker liggen van slaap?
dr. Maarten Van Den Bossche
16.15 | Iedereen burn-out?
prof. dr. Dirk De Wachter
Coigesteenweg 19
3061 Leefdaal
info@eglantier.be
www.eglantier.be

van 13u45 tot 17u
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
www.upckuleuven.be

De Wissel vzw Centrum Molenmoes

Astor vzw

Laat je bewegen ...

Het Klapgat biedt een kwaliteitsvolle en
levendige woonomgeving voor ouderen
met of zonder zorgbehoefte.

Wij dragen zorg voor onze jongeren vanuit
een bijzondere en verbindende beweging.
Kom langs om het aan de lijve te ervaren.
Een sprong vanop de pamperpaal, een
ritje op het paard, een raad meemaken,
andere mensen ontmoeten, een hapje
en een drankje, een rondleiding, je laten
verwonderen, ... Wat het ook zij, ieder vindt
hier wel zijn meug.

Welkom in residentie het Klapgat

U kan een kijkje komen nemen op de
werf en een rondleiding volgen. Stel
gerust vragen en geniet van een hapje
en een drankje!
Tot dan!

van 12u tot 17u
Blauwmolenstraat 1a
Klein-Vlasselaar 14
3111 Wezemaal
centrummolenmoes
@wissel.be
www.wissel.be

Klapgat 5
3150 Haacht
www.astorvzw.be

Waversesteenweg 331
3090 Overijse

Vulpia - WZC / AW
Demerhof - De Laak
Demerhof: Amusement gegarandeerd
Benieuwd naar onze residentie Demerhof?
We nemen u graag mee op ontdekkingstocht doorheen ons woonzorgcentrum
en assistentiewoningen.
Zin in een kook-,bloemschik- of
handwerkworkshop? Kom langs en maak
kennis met activiteiten die we samen
met onze bewoners doen. Onze jongste
bezoekers worden eveneens verwend!
U kan nagenieten in onze brasserie met
geweldig uitzicht.

Wissenstraat 20-22
3200 Aarschot
016/269600
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Therapiedier vzw

Familiehulp

ADO Icarus Diest

Therapiedier vzw welkom!

Koffie, gebak en breinbrekers!

Zelfstandig leven met een beperking

Gratis toegang zonder inschrijving. In
de voor- en in de namiddag eenzelfde
programma:
- 10u-11u en 14u-15u:
algemene informatievoorstelling
- 11u-12u en 15u-16u:
demo van een therapiediersessie
(onderwerp: kind en hond)
- 12u-13u en 16u-17u:
vragenronde

Bij Familiehulp werken we met ons hart,
onze handen en ons hoofd. Tijdens de
Dag van de Zorg kan je kennismaken met
onze referentiewerkingen dementie en
psychische kwetsbaarheid. Geniet
samen met ons van koffie, gebak en ...
breinbrekers in ons dagverzorgingshuis
NOAH. Gezellig! Welkom.

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.
Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).

van 14u tot 17u

van 10u tot 16u

Milisstichel 3
3201 Langdorp
www.therapiedier.be

NOAH
Staatsbaan 126
3210 Lubbeek

Bergveld 7
3290 Diest
www.ado-icarus.be

vzw Huize Sint-Vincentius

Departement WVGs/
desocialekaart.be

Seniorencampus Ezeldijk

Werp een blik achter de schermen!
Namens de sector Jeugdzorg, zetten wij
deuren van enkele afdelingen te Diest en
Genk open.

Leer desocialekaart.be kennen

Onze missie 'In Caring Hands'
Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor
de work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
Ezeldijk maakt deel uit van Senior Living
Group, toch behoudt elke voorziening zijn
lokale authenticiteit en eigenheid.

Iedereen van harte welkom!

Na een bezoek aan onze stand kan je via
www.desocialekaart.be zelf op zoek gaan
naar antwoorden op jouw zorgvragen.
Zoek je contactgegevens, openingsuren,
gegevens over algemene werking,
doelgroep van zorgaanbieders, vb.
woonzorg, lokale dienstencentra, sociale
huisvesting, armoedeverenigingen ...?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

vzw Huize Sint-Vincentius
Afdeling Anker
Sint Jansveld 17
3290 Diest

Te bezoeken bij:
Huize St-Vincentius
Het Anker
Sint Jansveld 17
3290 Diest

Bogaardenstraat 13
3290 Diest
info@campusezeldijk.be
www.campusezeldijk.be

CAW, Hestia & OverKop

Residentie Den Boomgaard

OCMW Tielt-Winge

Samen zorgen wij voor mensen!

Iedereen is van harte welkom!

Dagopvang Zonnedries

We vertellen jullie graag wat meer over
het aanbod, over de doelgroep en over
de werkwijze van een begeleidingsproces
tijdens een rondleiding doorheen onze
afdelingen.

Laat u rondleiden in een boeiend
zorgaanbod in Tienen:
- CAW Oost-Brabant biedt eerstelijnszorg bij welzijnsvragen. Jongeren zijn
welkom bij het JAC.
- Hestia vzw biedt ondersteuning aan
psychisch kwetsbare mensen in de
thuissituatie.
- In het OverKop-huis kunnen jongeren
terecht voor ontspanning, ontmoeting
en snelle professionele hulp.
van 13u tot 17u
Onze locaties in Tienen:
www.cawoostbrabant.be
www.alexianentienen.be
www.overkop.be

Blijf niet thuis want wij hebben nog meer
verrassingen in huis! Kom onze residentie
ontdekken op zondag 17/03/2019 van
13u–17u ontdekken.

Dagopvang CADO Zonnedries is
ondertussen 2 jaar open.
Tijdens de Dag van de Zorg zetten we
onze deuren opnieuw open voor alle
geïnteresseerden. Je vindt ons in de
gebouwen van lokaal dienstencentrum
Zonnedries.
Kom kennis maken met onze enthousiaste
verzorgenden die jullie zullen
verwelkomen met een hapje en een tapje.
Tot op 17 maart!!

van 13u tot 17u
Stationsstraat 2A
3380 Glabbeek
Tel. 016/46.92.00
E-mail: info@residentiedenboomgaard.be
www.vulpia.be

Zonnedrieslaan 24
3390 Tielt-Winge
www.ocmw.tielt-winge.be

INMOTION

Hier ben
je welkom!
Provincie
Antwerpen

van 10u tot 17u

Zorgbedrijf Antwerpen

Zewopa vzw

Serviceflats Cadix

Wijkcentrum Silvertop

Aan het Kempisch Dok in de Cadixwijk
bouwen we 65 serviceflats met 1 of
2 slaapkamers en een terras.
Bezoek de werf en de modelflat:
iedereen welkom van 10 tot 17 uur.

Voor vrijetijdsbesteding kan je terecht
in ons bruisende wijkcentrum.
Wij bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol
programma van activiteiten aan, met de
nadruk op ontmoeting. Daarnaast kan je
steeds bij ons terecht voor een gezellige
babbel, verse soep en een maaltijd tegen
een prijsje.

* Om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur:
rondleidingen met werfbezoek en
bezoek aan de kijkflat. Inschrijven
niet nodig.
* Infostand Zorgbedrijf Antwerpen
* Maquette van het project

We zorgen samen voor een warme wijk,
een wijk waarin iedereen zich welkom
voelt!

August Michielsstraat 29
2000 Antwerpen
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Jan Denucéstraat 17
2020 Antwerpen
www.inclusiefwonen.be

FPC Antwerpen

Free Clinic vzw

Zewopa vzw

Zorg op maat voor geïnterneerden

MSOC & De Nomaad

Wijkcentrum Nieuwland

Op Dag van de Zorg maakt u kennis met
FPC Antwerpen, een behandelcentrum
voor geïnterneerden met nood aan een
hoog beveiligingsniveau. Na een
toelichting over de werking nemen we
je mee op rondleiding door het centrum.

Free Clinic vzw biedt ambulante zorg,
preventie, woonbegeleiding en sociale
activering voor maatschappelijk kwetsbare
personen met een drugprobleem. Op de
Dag van de Zorg krijg je tussen 14 en 17u
een rondleiding in het MSOC en in ons
recent gebouwd Centrum voor Sociale
Activering De Nomaad. Hierna zou je je
een goed beeld moeten kunnen vormen
van onze werking.

Voor vrijetijdsbesteding kan je terecht
in ons bruisende wijkcentrum.
Wij bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol
programma van activiteiten aan, met de
nadruk op ontmoeting. Daarnaast kan je
steeds bij ons terecht voor een gezellige
babbel, verse soep en een maaltijd tegen
een prijsje.

(tenzij anders vermeld)

Gezien de specifieke setting is het aantal
deelnemers beperkt. Vooraf inschrijven
via www.fpcantwerpen.be is noodzakelijk
(vanaf 15 februari 2019).

We zorgen samen voor een warme wijk,
een wijk waarin iedereen zich welkom
voelt!

van 14u tot 17u
Beatrijslaan 96
2050 Antwerpen
info@fpcantwerpen.be
www.fpcantwerpen.be

Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen
info@free-clinic.be
www.free-clinic.be

Driesheidelaan 15
2070 Zwijndrecht
www.inclusiefwonen.be

Merlijn vzw

Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrijf Antwerpen

Samen in zorg groeien!

Dienstencentrum Kerkeveld

CKG Ukkepuk

Merlijn wil jonge kinderen van 0 tot 6
jaar met zorgbehoeften die ontstaan
vanuit een meervoudige beperking en/of
autismespectrumstoornis zo veel mogelijk
kansen geven om zich in alle domeinen
van hun leven te ontwikkelen.
De kinderen zijn voor ons het vertrekpunt
en samen met de ouders werken we aan
de groei van hun kind met extra noden.

* om 10.30, 11.30, 14.30 en 15.30 uur:
rondleiding in de serviceflats en
verwenrit voor rolstoelgebruikers
* om 11, 12, 14 en 15 uur: geniet vanop
het dak van een panoramisch zicht op
de skyline van Deurne
* van 13.30 tot 17 uur: dansnamiddag
met dj Danny
* doorlopend: infostand Zorgbedrijf
Antwerpen en De Schakel met
producten voor een gemakkelijker leven

Ontdek Centrum voor Kinderzorg- en
Gezinsondersteuning Ukkepuk op
een nieuwe locatie

van 10u tot 16u
Schotensesteenweg 258
2100 Deurne
info@merlijnvzw.be
www.merlijnvzw.be

Sint-Fredegandusstraat 36
2100 Deurne
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

* om 10, 13 en 15 uur: voorleesmoment
van 45 minuten met tips en tricks over
voorlezen
* om 11 en 14 uur: workshop
bewegingsmethodiek Sherborne.
Gratis inschrijven.
* van 13 tot 16 uur: boerderijbende
op wielen
* Doorlopend: rondleidingen,
infopanelen, toelichting tuimelwerking
Sint-Fredegandusstraat 40
2100 Deurne
http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
jeugdzorg/
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Astorvzw

Zorgbedrijf Antwerpen

JOMA secundair Merksem

Welkom in de Schoolstraat 41!

Serviceflats Gitschotelhof

Waar jongeren het maken in zorg!

Met kwaliteitsvolle architectuur creëerde
Astor vzw kleinschalige zorgwoningen
in het centrum van Wijnegem.
Gepersonaliseerde zorg kan er op vraag
verkregen worden. De ontmoetingsruimte
en de centrale ligging bieden kansen om
in een aangename omgeving kennis te
maken met buren en deel te nemen aan
het dagelijkse, lokale buurtleven.

* van 10 tot 17 uur: rondleidingen in
het woonzorgcentrum, de kijkflat, het
nieuwe paviljoen met onthaal, cafetaria,
wellness en de nieuwe kinesitherapie
ruimte.
* Infostand Zorgbedrijf Antwerpen en
buurtinfomarkt
* van 11 tot 12.30 en van 14 tot 16.30 uur
Patrick De Deken met accordeon
* Lekkere snacks en drankjes

Kom terug naar de schoolbanken en
prikkel je brein. Laat je inspireren door
onze leerlingen van Sociale en Technische
Wetenschappen, Gezondheids- en
welzijnswetenschappen en Verzorging-
Voeding. Ze nemen je mee op ontdekking
door de wondere wereld van het brein.
Graag tot dan!

Kom een kijkje nemen!

van 13u tot 16u
Schoolstraat 41
2110 Wijnegem
www.astorvzw.be

Lodewijk van Berckenlaan 361
2140 Borgerhout
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Maantjessteenweg 98
2170 Merksem
03 645 59 60
www.jomasecundair.be

CADO Herentals

Zewopa vzw

CADO Westerlo

een kennismaking met ...

Wijkcentrum De Gagel

Dagopvang voor ouderen

Cado Herentals is een dagopvang voor
ouderen, zorgbehoevenden en mensen
met dementie. We bieden professionele
zorg aan en een leuke tijdsbesteding op
maat: koffiekletsen, samen koken,
wandelen, gezelschapsspelen ...
Als dagopvang kunnen we mantelzorgers
af en toe ontlasten in hun zorg.

Voor vrijetijdsbesteding kan je terecht
in ons bruisende wijkcentrum.
Wij bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol
programma van activiteiten aan, met de
nadruk op ontmoeting. Daarnaast kan je
steeds bij ons terecht voor een gezellige
babbel, verse soep en een maaltijd tegen
een prijsje.

Graag nodigen we jullie uit om op Dag
van de Zorg een kijkje te komen nemen in
onze dagopvang CADO. De dagopvang
voor ouderen in Westerlo.

Iedereen is van harte welkom voor
een kopje koffie met cake.

We zorgen samen voor een warme wijk,
een wijk waarin iedereen zich welkom
voelt!

Gebruikers kunnen bij ons terecht voor
een leuke dagbesteding in huiselijke sfeer ...
samen eten, verjaardagen vieren, op stap
gaan, spelletjes spelen ... of gewoon rusten
en genieten.
Mantelzorgers kunnen zo even tot rust
komen terwijl onze verzorgenden de zorg
opnemen.
van 13u tot 17u

Vorselaarsebaan 1
2200 Herentals
coord.cado@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

CADO Lille
Welkom
In onze CADO kunnen een tiental ouderen
en/of zorgbehoevende op weekdagen
bij ons genieten van zorg en begeleiding
op maat. Een fijne daginvulling, gezellig
samen eten,een rustmomentje, ...
Dit alles in een warme huiselijke sfeer.
Gezelligheid troef!
Op Dag van de Zorg kan je komen
kennismaken tussen 13 en 17 uur.

Gagelstraat 54
2200 Herentals
www.inclusiefwonen.be

Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
gezinszorg.westerlo@iok.be
https://www.welzijnszorgkempen.be/

AZ Turnhout
campus Sint-Jozef

AZ Turnhout
campus Sint-Elisabeth

Unieke blik achter de schermen

Unieke blik achter de schermen

Tijdens een boeiend kijk- en doeparcours
ontdekt u de werking van meer dan 30
diensten en bezoekt u plekken die anders
niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Tijdens een boeiend kijk- en doeparcours
ontdekt u de werking van meer dan 30
diensten en bezoekt u plekken die anders
niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Op campus Sint-Jozef kan u onder andere
een kijkje nemen in het operatiekwartier,
de apotheek, het laboratorium
microbiologie en de kinderafdeling.

Op campus Sint-Elisabeth kan u onder
andere een kijkje nemen in het Kempens
Hartcentrum, de bunkers voor radio
therapie, de MUG en in een ambulance.

Voor kinderen hebben we een speciaal
programma in petto.

Voor kinderen hebben we een speciaal
programma in petto.

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
www.azturnhout.be

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
www.azturnhout.be

van 13u tot 17u
Kloosterstraat 1
2275 Lille
gezinszorg.lille@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

INMOTION

Institute for Professional
Care VZW

't Twijgje vzw

Ter loke

Activiteiten maken het verschil

De Stek

Beauty/Hair/Care Professional

't Twijgje biedt dagbesteding aan
volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid. Kom op Dag van de Zorg
een kijkje nemen in onze verschillende
ateliers en ontdek hoe onze producten
gemaakt worden.
In onze ontmoetingsruimte 'De Zoete
Inval' kan u een drankje nuttigen.

www.twijgje.be
twijgje@beschutwonenkempen.be

In de Stek verblijven 12 jongens en meisjes
tussen 16 en 20 jaar in de module kamertraining. Dit betekent dat de jongeren
voorbereid worden om zelfstandig te
kunnen wonen. We proberen de mensen
die de jongeren omringen zoveel mogelijk
te betrekken omdat ze het niet alleen
moeten doen. Daarnaast begeleiden wij
ook jongeren die ondertussen al een eigen
plekje gevonden hebben. We streven naar
een fijne plek om te wonen en te werken.
Ben je benieuwd? Spring dan zeker binnen
op 17 maart!

Stwg op Gierle 65
2300 Turnhout
014/43.65.43

De Stek
Lokerenstraat 130
2300 Turnhout
de.stek@terloke.be

Bent u eerstelijns zorgmedewerker
(verpleegkundige, therapeut, kinesist,..) of
actief in de sector van innerlijk en uiterlijk
welbevinden (schoonheidsspecialiste,
kapper, make-up artiest,...) en wens je
(nog) beter om te gaan met mensen die
geconfronteerd zijn met kanker of een
neurologische aandoening? Opleidingen
in diverse ziekenhuizen in Vlaanderen.

Hopelijk tot dan!

Te bezoeken bij:
AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
katleen@institutefpc.eu
www.institutepfc.eu

Ter loke
locatie De Nieuwe Vaart



Dienstverleningscentrum
't Zwart Goor

Welkom in onze leefgroep!

zet de deuren open

Op Dag van de Zorg willen wij iedereen
van harte uitnodigen in onze leefgroep!
Kom langs en maak kennis met
"De Bijzondere Jeugdzorg".

Tijdens een wandeltocht over het domein
in Merksplas ontdek je alles over het
aanbod en de werking van het
dienstverleningscentrum voor mensen
met een beperking.

Misschien denken jullie: "Dat is toch zoiets
voor stoute kindjes?" Think again!
Ben je benieuwd hoe dit er echt uit ziet,
wat we allemaal doen en hoe dit in zijn
werk gaat? Spring dan op zondag 17
maart gerust eens binnen!
van 10u tot 16u

Ervaar zelf hoe wij wonen en leven,
verzorgd worden en wat de pot schaft.
Leer rijden met aangepaste fietsen en
ontdek het grote aantal verschillende
activiteiten en diensten.
Meer info: www.zwartgoor.be

CADO Vosselaar
Een kennismaking met ...
Wordt de zorg voor je partner, ouder,
familielid te zwaar? Maar is de stap naar
een woon- en zorgcentrum te groot?
Dan kan CADO een oplossing betekenen.
Mensen met een zorgbehoefte kunnen
bij ons terecht om een huiselijke dag
door te brengen met de andere gasten
(max. 8 personen). Kom zeker op 17 maart
eens langs om kennis te maken met onze
werking. Graag tot dan!

van 13u tot 17u

De Nieuwe Vaart
Oude Vaartstraat 173
2300 Turnhout
de.nieuwevaart@terloke.be

Zwart Goor 1
2330 Merksplas
zwartgoor@emmaus.be
www.zwartgoor.be

Berkenmei 36 bus 1
2350 Vosselaar
gezinszorg.vosselaar@iok.be
https://www.welzijnszorgkempen.be/

CADO Ravels

De Dennen vzw

Ter loke

Welkom!

Woonzorg- en revalidatiecentrum

Residentiële & contextuele jeugdhulp

In Ravels is sinds ongeveer een jaar een
dagopvang voor ouderen geopend.

De Dennen, een (t)huis voor ouderen
Een plek waar men levensvreugde beoogt

We hopen hiermee mantelzorgers af en
toe te kunnen ontlasten in hun zorg en
het mogelijk te maken dat mensen langer
thuis blijven wonen.

Dag van de Zorg in De Dennen
Een dag van ontdekken voor jong en oud
Neem een kijkje achter de schermen
Neem de tijd om culinair te genieten
Ervaar de werking en sfeer
Nieuwsgierig? We ontvangen je graag!

Benieuwd naar hoe de jeugdhulp in
Vlaanderen georganiseerd is? Curieus
naar hoe we hier in Oostmalle in De Want
mee om gaan? De Want is een residentiële
voorziening waar we minderjarigen &
hun omgeving begeleiden. Dit doen we
op diverse manieren maar altijd met veel
enthousiasme, geloof & zorg.
Kom kennis maken met onze begeleiders,
vrijwilligers en onze visie.

Iedereen is welkom, ook mensen van
buiten Ravels.

van 13u tot 17u
Weeldestraat 7
2381 Ravels
gezinszorg.ravels@iok.be
https://www.welzijnszorgkempen.be/

van 11u tot 16u
De Dennen vzw
Nooitrust 18
2390 Malle
www.dedennen.be

vzw Ter Loke - Afd. De Want
Blijkerijstraat 77
2390 Malle
03/320.96.90
de.want@terloke.be
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Gaudium-Mol - groep van
erkende assistentiewoningen
Erkende Assistentiewoningen Mol
In hartje Mol worden weldra 64
assitentiewoningen opgeleverd en in
gebruik genomen.
De units werden opgetrokken rond een
prachtige groene binnentuin.
Woonassistentie wordt verzorgd door
Familiehulp.
Er zijn nog enkele units te koop en te huur.
Voor meer info bel 0475 307 503 of bezoek
www.gaudium-mol.be

Astor vzw

Berkven Serviceflats VZW

Welkom in Klein Veldekens!

Uitnodiging

Met kwaliteitsvolle architectuur creëert
Astor vzw levenslang wonen voor een
divers publiek. Zorg kan op vraag en op
maat verkregen worden. De ligging nabij
het centrum van Geel en de publieke
functies op de site helpen zelfstandig
te wonen en deel te nemen aan het
dagelijkse, lokale buurtleven.

Bezoek ons uniek sociaal woonproject
met een residentiële ligging midden
in het groen.
Bij ons woont men zelfstandig en
onafhankelijk in een veilige en
comfortabele flat.

Kom een kijkje nemen!

van 11u tot 17u
GAW Gaudium-Mol
Guido Gezellestr. 20
2400 Mol

Groenhuis 55
2440 Geel
www.astorvzw.be

Ericastraat 15
2440 Geel
www.berkven.be

Landelijke Thuiszorg

residentie De Anjers

Orelia Keiheuvel

Welkom op onze nieuwe locatie

Welkom!

Kom onze warme thuis ontdekken!

Kom een kijkje nemen in ons nieuw
opleidingscentrum voor verzorgenden
en zorgkundigen.

Met kwaliteitsvolle architectuur creëerde
Astor vzw in Balen levenslang wonen.
Gepersonaliseerde zorg kan er op vraag
verkregen worden. Zelfzorg, zorg door
familie en zorg voor elkaar krijgen er alle
kansen. Evenals het blijven deelnemen
aan het dagelijkse, lokale buurtleven.

Op een innovatieve manier creëert Orelia
een omgeving waar mensen zich thuis
voelen. Het is een plek waar hun
zelfstandigheid, creativiteit en sterktes
gestimuleerd worden. We vertrekken
daarbij van wat elk mens nog wel kan, met
een maximale keuzevrijheid voor iedereen.

Kom een kijkje nemen!

Hoe geeft Orelia vorm aan een warme
thuis? Kom het beleven op de Dag van
de Zorg!

Ontdek ons zorgaanbod: gezinszorg,
kraamzorg, poetshulp, nachtzorg,
dagopvang, klus- en groendienst en
woningaanpassing.
Bij Landelijke Thuiszorg ben je welkom
met al je zorgvragen op elk moment van
je leven. Onze deskundige medewerkers
leveren de beste (thuis)zorg op maat.

van 13u tot 17u
Werft 63
2440 Geel
www.landelijkethuiszorg.be

Veststraat 100-106
2490 Balen
www.astorvzw.be

Kapelstraat 130
2490 Balen
www.orelia.be

Zewopa vzw

Assira

'T Hof Van Waerloos

Wijkcentrum De Bestemmeling

Thuis in Spruytershof

Zorgeloos genieten ...

Voor vrijetijdsbesteding kan je terecht
in ons bruisende wijkcentrum.
Wij bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol
programma van activiteiten aan, met de
nadruk op ontmoeting. Daarnaast kan je
steeds bij ons terecht voor een gezellige
babbel, verse soep en een maaltijd tegen
een prijsje.

De residentie Spruytershof stelt haar
deuren open. U zult zien in welk comfort
onze bewoners leven. U kan onze
bewoners leren kennen en merken dat
het een echte vriendengroep is. We
zorgen ook voor een bingo, petanque en
springkasteel voor de kleinsten. We kijken
er naar uit om u te verwelkomen in onze
residentie.

U houdt van uw bekende dorpskern, maar
ook van de rust en het groen van een
tuin? U hebt graag uw eigen plek, maar u
ontmoet graag nieuwe mensen en houdt
van een gezellige babbel? U wilt elke dag
even ontspannen?

Dan is 't Hof Van Waerloos precies wat u
zoekt. Een uniek woonproject waar
genieten centraal staat.

Kromstraat 63
2520 Ranst
evelien@residentiespruytershof.be

F. Maesstraat 52
2550 Waarloos
www.thofvanwaerloos.be

We zorgen samen voor een warme wijk,
een wijk waarin iedereen zich welkom
voelt!

Florent Van Cauwenberghstraat 1-5
2500 Lier
www.inclusiefwonen.be

INMOTION

Assistentiewoningen
Familiehof

Erkende assistentiewoningen

Zewopa vzw

Residentie Molenhoek

Wijkcentrum Binnenplein

Residentie Keysershoek

Mooie en duurzame architectuur, rustig
gelegen in een groene omgeving en toch
dicht bij het stadscentrum.

Voor vrijetijdsbesteding kan je terecht
in ons bruisende wijkcentrum.
Wij bieden een uitgebreid en kwaliteitsvol
programma van activiteiten aan, met de
nadruk op ontmoeting. EénDaarnaast kan
je steeds bij ons terecht voor een gezellige
babbel, verse soep en een maaltijd tegen
een prijsje.

Assistentiewoningen Keysershoek is een
nieuwbouwproject met 38 assistentie
woningen, gelegen in Kontich. In een
groene omgeving kan u tot rust komen
en genieten van uw oude dag.
U huurt een appartement naar uw
keuze en behoefte, waarbij u beroep kan
doen op de uitgebreide dienstverlening
aangeboden door Familiehof Assistentiewoningen.

Wat kan je bij ons doen vandaag?
• Een gezellige activiteit voor jong en
oud rond het nieuwe thema “Het brein”.
• Kennismaken met de woonassistente
en met het concept erkende
assistentiewoningen.
• Wij zorgen voor een hapje en een
drankje.

We zorgen samen voor een warme wijk,
een wijk waarin iedereen zich welkom
voelt

Leiaard 17-29
2550 Kontich
03/887.00.19
www.familiehof.be

Merodestraat 9
2570 Duffel
molenhoek@assistzorg.be
www.assistzorg.be

Binnenplein 2
2600 Berchem
www.inclusiefwonen.be

Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrijf Antwerpen

Woonzorgcentrum Familiehof

Woonzorgcentrum Sint Maria

Serviceflats Boeksveld

Een groeiende zorgonderneming

Kom eens langs in onze vertelliving

Aan de Krijgslaan in Wilrijk, in de groene
omgeving van het Neerlandpark opent
eind 2019 een nieuw dienstencentrum
en 79 serviceflats.

WZC Familiehof telt 107 woongelegenheden in vast verblijf, kortverblijf en
herstelverblijf.

* om 11 uur: lezing ‘Samen bouwen aan
een nieuwe thuis’ Maite Mallentjer van
AP Hogeschool en Alain Eyckens van
Zorgbedrijf Antwerpen, bezoek aan
de vertelliving
* van 13 tot 17 uur: dj bart, karaoke en
optreden Crazy Care Band
* Doorlopend: fotozoektocht,
kindergrime, rondleidingen, zoute en
hartige snacks, bezoek vertelliving

* Om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur:
rondleidingen met werfbezoek en
bezoek aan de kijkflat. Inschrijven
niet nodig.
* Infostand Zorgbedrijf Antwerpen
* Maquette van het project

Wij bieden ook dagopvang aan of kom
een middagmaal nuttigen in ons sociaal
restaurant.
Ontdek ons fietslabyrint of maak kennis
met Zora, onze zorgrobot.
Wees welkom!

Vredestraat 93
2600 Berchem
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Krijgslaan 0
2610 Wilrijk
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Provincialesteenweg 323
2627 Schelle
www.familiehof.be

De Ark Antwerpen

De Maanwandelaars vzw

Zorgbedrijf Antwerpen

Ontdek onze unieke werking

In mijn hoofd!

Dienstencentrum Groen Zuid

De Ark Antwerpen is een plek waar
mensen met en zonder beperking
samenkomen. Al meer dan 40 jaar werken
we community-based in Boechout en
Mortsel. Wij geloven dat je mensen kan
laten groeien door hen samen te brengen.
Daarom tellen mensen met een verstandelijke beperking bij ons voor 100% mee.
Zo delen we het leven van elke dag.

Mijn naam is Geertje, ik heb een
verstandelijke beperking. Ik woon in
De Hobo bij De Maanwandelaars vzw.
Jouw brein en mijn brein zitten
ingewikkeld in mekaar. Wil je een
wandeling maken door mijn hoofd?
Mijn begeleiders en ik maakten een
interactieve beleefwandeling. Daarin maak
je kennis met ons en onze activiteiten.
Je vindt alles op onze website.

* om 11, 12 en 13.30 uur: rondleiding
in het dienstencentrum en bezoek
aan serviceflats
* om 12.30 uur: lekker middagmaal
* van 14 uur tot 15.30 uur: coverband
The Belgian Music society met Luc
Schuit en Steven Jacobs
* van 16 tot 17 uur: GROEN ZUID
zingt LIVE: onder begeleiding van
centrumcoördinator Steven De Lelie
en Steven Jacobs

Ontdek onze werking tijdens de DvdZ!
van 13u tot 17u
De Ark Antwerpen
Groenstraat 46
2640 Mortsel
03/460 37 10
info@arkantwerpen.be
www.arkantwerpen.be

van 13u30 tot 17u
De Hobo
Kolonel Harrystraat 22
2660 Hoboken
info@demaanwandelaars.be
www.demaanwandelaars.be

Fodderiestraat 117
2660 Hoboken
www.zorgbedrijf.antwerpen.be
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Jeugddorp vzw

Erkende assistentiewoningen

WZC SINT MICHAEL

Maak het mee ...

Residentie Baudry

Een gelukkige en tevreden bewoner

Samen ben ik ....
• Sterker
• Gedragen
• Zelfstandig
• En... klaar voor de toekomst.

Residentie Baudry heeft een brasserie,
pétanquebaan en fitness- en wellness.

Dit is onze allerbelangrijkste
bekommernis en ons streefdoel.
Eenvoud, liefde en gastvrijheid zijn de
kernwaarden van onze dienstverlening.

Kom een dag mee-voelen, mee-proeven
en mee-maken.
Jeugddorp vzw is een organisatie binnen
Bijzondere Jeugdhulp die een passend
traject biedt aan kinderen en jongeren
tussen 3 & 25 jaar. Welkom!

Wat kan je bij ons doen vandaag?
• Een gezellige activiteit voor jong en
oud rond het nieuwe thema “Het brein”.
• Kennismaken met de woonassistente
en met het concept erkende
assistentiewoningen.
• Wij zorgen voor een hapje en een
drankje.

Wij bieden voor 95 bewoners een warme
thuis aan. Tevens is er ook een beperkte
mogelijkheid tot dagopvang.
Wij openen de deuren op 17 maart 2019
van 10 tot 17u.

De Bergen 38
2820 Bonheiden
koen.vanwelden@jeugddorp.be
www.jeugddorp.be

Sint Amandsesteenweg 107
2880 Bornem
baudry@assistzorg.be
www.residentie-baudry.be

Moerkantsebaan 81
2910 Essen
03 667 22 60
www.sintmichaelessen.be

Cryo Sauna Center

Familiehulp

Villa Ter Molen

COLD is the new HOT

Koffie, gebak en breinbrekers!

Warme zorg op maat in Stabroek!

Gezellig samen bibberen is de nieuwe
trend, je krijgt er een enorme boost van.

Bij Familiehulp werken we met ons hart,
onze handen en ons hoofd. Tijdens de
Dag van de Zorg kan je kennismaken met
onze referentiewerkingen dementie en
psychische kwetsbaarheid. Geniet samen
met ons van koffie, gebak en ...
breinbrekers in ons dagverzorgingshuis
NOAH. Gezellig! Welkom.

Wordt het onderhoud van uw tuin u te
veel, heeft u af en toe behoefte aan extra
hulp? Villa ter Molen biedt u een nieuwe
thuis. Midden in het centrum van Stabroek
bevindt zich onze residentie met 38
assistentiewoningen en een woonzorgcentrum. Wilt u ervaren hoe een stukje
geschiedenis werd geïntegreerd in een
modern complex van assistentiewoningen?
Kom dan kennismaken met ons uitgebreid
aanbod tijdens de Dag van de Zorg.

Ga samen met vrienden of familie
de uitdaging aan en kom langs op
de Dag van de Zorg. Ons enthousiaste
team zal je warm begeleiden in deze
verrassende ervaring. Je kan er ook terecht
voor meer informatie of een rondleiding.
Graag tot 17 maart in ons
CryoSaunaCenter te Brasschaat.

Oude Baan 143
2930 Brasschaat
www.cryosaunacenter.com

Woonzorgcampus
Sint Lenaartshof
Onze missie 'In Caring Hands'
Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor
de work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
St-Lenaartshof maakt deel uit van
Senior Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit en
eigenheid.

van 14u tot 17u

van 13u tot 17u

NOAH
Dorpsstraat 65 bus 001
2940 Stabroek

Dorpsstraat 65
2940 Stabroek
Tel: 03/302.41.00
info@villatermolen.be

ADO Icarus Hasselt

Hier ben
je welkom!
Provincie
Limburg

Zelfstandig leven met een beperking
ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.
Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u

Vaartkaai Links 27
2960 Brecht
info@sintlenaartshof.be
www.sintlenaartshof.be

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Disselstraat 82
3500 Hasselt
www.ado-icarus.be

INMOTION

HOGEVIJF

huisvandeMens

Orelia Katharinadal

HOGEVIJF zorgcampus Banneux

Een waardig levenseinde

Kom onze warme thuis ontdekken!

HOGEVIJF, het departement Ouderen
beleid van Stad Hasselt, stelt op 17 maart
haar zorgcampus Banneux open.
Kom kennismaken met ons
woonzorgcentrum, dienstencentrum,
dagzorgcentrum en assistentiewoningen.
Ook de maatschappelijk werkers van
onze thuisdiensten geven je graag een
blik achter de schermen.

Tijdens Dag van de Zorg kan je in het
huisvandeMens doorlopend terecht
voor info over mogelijke beslissingen bij
het levenseinde: euthanasie, weigeren
van behandelingen (patiëntenrechten),
orgaandonatie, lichaam schenken aan
de wetenschap, uitvaart, ...

Op een innovatieve manier creëert Orelia
een omgeving waar mensen zich thuis
voelen. Het is een plek waar hun
zelfstandigheid, creativiteit en sterktes
gestimuleerd worden. We vertrekken
daarbij van wat elk mens nog wel kan. Met
een maximale keuzevrijheid voor iedereen.

Via wilsverklaringen kan jij de regie over
jouw leven en het levenseinde mee in
handen nemen!

Hoe geeft Orelia vorm aan een warme
thuis? Kom het beleven op de Dag van
de Zorg!

Ervaar hier zelf hoe een moderne
zorgcampus werkt!

van 10u tot 16u

van 13u tot 17u

Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

A. Rodenbachstr. 18
3500 Hasselt
hasselt@demens.nu
www.demens.nu

Martelarenlaan 13
3500 Hasselt
www.orelia.be

Salvator Welzijnscentrum vzw

Woonzorgcentrum Ocura

ADO Icarus Zolder

Beleef de wereld van dementie!

Opendeurdag in WZC Ocura Herk

Zelfstandig leven met een beperking

Kom kennis maken met de leefwereld van
bewoners met dementie. We voorzien
verschillende activiteiten in onze vzw zoals
een beleefwandeling met workshops,
wistje-datjes en een inleefwoning. Meer
uitdaging nodig? Help mee oma haar
sleutel terug te vinden in één van
de escaperooms. Ontspannen & gezellig
samenzijn kan met een muzikaal
intermezzo van The Edge.

Welkom in onze nieuwbouw!

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Kom langs tussen 10 u en 17 u en
maak kennis met ons gloednieuwe
woonzorgcentrum!
Tijdens de opendeurdag zijn er
rondleidingen en kan je terecht met al
jouw vragen.
Iedereen is van harte welkom!

van 13u tot 17u

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u

Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
info@salvatormundi.be

Campus Herk-de-Stad
Diestsesteenweg 1
3540 Herk-de-Stad
info.herkdestad@ocura.be
www.ocura.be

Rodenbachlaan 84
3550 Heusden-Zolder
www.ado-icarus.be

Campus Corsala

Zorghuis Limburg vzw

vzw Junitas

Dynamisch hart voor je oude dag

Kom langs op 17 maart 2019

Werp een blik achter de schermen!

Op de 'Dag van de zorg' gidsen wij u graag
rond op onze site en kan u volgende
diensten bezoeken:

Iedereen kent wel iemand met kanker.
Wil JIJ zo iemand ECHT helpen? Ontdek
dan op 17 maart tussen 10 en 17u wat
"Zorghuis Limburg" betekent voor mensen
met kanker. Je ontdekt er
- hoe gasten hun verblijf ervaren,
- hoe vrijwilligers zich er met veel plezier
inzetten
- en hoe de rust daar het herstel van
de ziekte ten goede komt.

Namens de sector Jeugdzorg, zetten wij
de deuren van afdelingen De Passer en
Jongenstehuis te Genk open.

- het woonzorgcentrum
- het dagverzorgingscentrum
- de assistentiewoningen "Ter Linden"
U bent van harte welkom!

We vertellen jullie graag wat meer over
het aanbod, over de doelgroep en over
de werkwijze van een begeleidingsproces
tijdens een rondleiding doorheen de
afdelingen.
Iedereen van harte welkom!

WELKOM op 17 maart 2019!

Campus Corsala
Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Beringen
corsala@beringen.be

Zorghuis Limburg
Hazerikstraat 13
3582 Koersel
info@zorghuislimburg.be
www.zorghuislimburg.be

Vzw Junitas
Afdelingen De Passer /
Jongenstehuis
Sint-Martensbergstraat 36/38
3600 Genk
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Faresa

Seniorencampus Hof Van Gan

V!GO

Daag je brein uit!

Onze missie 'In Caring Hands'

Samen voor een zorgzame toekomst!

Kom tijdens Dag van de Zorg zeker langs
in onze vestiging in Genk waar je kan
kennismaken met je brein. Hoe is dit
gelinkt aan je gedrag en hoe gebruiken
wij dit tijdens de therapie? Voor de durvers
onder jullie is er een 'special guest’
aanwezig. Meer dan genoeg uitdaging
dus voor je brein op onze opendeurdag.

Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor de
work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
Hof Van Gan maakt deel uit van Senior
Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit
en eigenheid.

Bij VIGO maken we orthesen, prothesen
en schoenen op maat, maar u kunt ook bij
ons terecht voor rolwagens en looprekken,
fietsen of handbikes, ganganalyses en
steunzolen, ...

Tot dan!

Ontdek en beleef VIGO op een ‘andere’
manier tijdens de dag v/d Zorg.
Wij beantwoorden graag al uw vragen en
daar hoort zeker een hapje en drankje bij.
We heten u alvast van harte welkom!

Pastoor Raeymaekersstraat 17
3600 Genk
info@faresa.be
www.faresa.be

Bochtlaan 62
3600 Genk
info@hofvangan.be
www.hofvangan.be

OPZC Rekem

Mané vzw

neemt je graag mee

Mané vzw

Altijd al geïnteresseerd geweest in de
werking van Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum (OPZC) Rekem? De Dag van
de Zorg is een mooie gelegenheid om te
komen kijken en de psychiatrische zorg te
beleven. Onze medewerkers vertellen je
graag over de zorg die zij onze patiënten
en bewoners bieden. Iedere dag weer met
met veel enthousiasme en respect.
We ontvangen je graag.

Mané vzw is een VAPH-voorziening die
ondersteuning biedt aan volwassen
personen met een niet-aangeboren
hersenletsel en/of een fysieke beperking.
Er wordt ingespeeld op de specifieke
behoeften van de cliënten.
Ontdek onze vernieuwende initiatieven
binnen de verschillende pijlers: individuele
ondersteuning, dagbesteding, werk en de
woonvormen.

VIGO GENK
Vaartstraat 4
3600 Genk
info@vigogroup.eu
www.vigogroup.eu

Buurtgezondheidscentrum
Zenia
Welkom tussen 10u00 en 16u00
Het Buurtgezondheidscentrum Zenia
is een multidisciplinaire praktijk met
huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten,
administratie en onthaal.
Wij staan in voor kwaliteitsvolle eerstelijns
gezondheidszorg en werken met het
forfaitaire betalingssysteem.
Voor meer informatie kijk op onze website:
www.bgc-zenia.be

van 13u tot 17u
van 13u tot 17u

van 10u00 tot 16u00

Daalbroekstraat 106
3621 Rekem
communicatie@opzcrekem.be
www.opzcrekem.be
089 22 22 22

Schoolstraat 32
3630 Maasmechelen
www.mane.be

Weg naar Zwartberg 36/1
3660 Opglabbeek / Oudsbergen
Tel: 089/692 692

Medisch Centrum St.-Jozef

CM-Zorgmakelaar

Erkende assistentiewoningen

10 x 'HET BREIN, MIJN ZIJN!'

Assistentiewoningen Villina

Residentie Graethem

In een interactieve tocht, doorheen
verschillende levensfases, kun je kennis
maken met diverse aspecten van het
menselijk brein, zijn psychische
kwetsbaarheden en krachten.

Heb je zorg nodig en is je woning niet
meer aangepast aan je noden? Dan is een
assistentiewoning iets voor jou.

Het project combineert het sterk landelijke
karakter van de streek met het comfort
van het moderne wonen.

Bezoek onze modelwoning van 14u-17u.
We verwelkomen je graag met een hapje
& een drankje. Daarnaast kan je ook
vrijblijvend deelnemen aan een
gezondheidstest en de dagopvang
CADO bezoeken.

Wat kan je bij ons doen vandaag?
• Een gezellige activiteit voor jong en
oud rond het nieuwe thema “Het brein”.
• Kennismaken met de woonassistente
en met het concept erkende
assistentiewoningen.
• Wij zorgen voor een hapje en
een drankje.

Het puberbrein, het auti-brein, het
verslaafde brein, het depressieve brein,
brein en psychose, brein en Alzheimer,
gezond brein - gelukkig brein, breinfeiten,
het creatieve brein, vergeetachtig.

Iedereen is van harte welkom!
van 14u tot 17u
Abdijstraat 2
3740 Bilzen
contact@mc-st-jozef.be
www.mc-st-jozef.be

De rijten 12
3830 Wellen
zorgmakelaar.limburg@cm.be
www.ocura.be
0471 17 37 28

Graethempoort 5
3840 Borgloon
graethem@assistzorg.be
www.assistzorg.be

INMOTION

Orelia Puthof

ADO Icarus Gingelom

ADO Icarus Lommel

Kom onze warme thuis ontdekken!

Zelfstandig leven met een beperking

Zelfstandig leven met een beperking

Op een innovatieve manier creëert Orelia
een omgeving waar mensen zich thuis
voelen. Het is een plek waar hun
zelfstandigheid, creativiteit en sterkte
gestimuleerd worden. We vertrekken
daarbij van wat elk mens nog wel kan.
Hoe geeft Orelia vorm aan een warme
thuis? Kom het beleven op de Dag van
de Zorg!

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?

Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).

Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).

van 14u tot 18u

van 10u tot 16u

van 10u tot 16u

Puthofveld 4
3840 Borgloon
www.orelia.be/puthof

Dorpskouter 14
3890 Gingelom
www.ado-icarus.be

G. Bomansstraat 29
3920 Lommel
www.ado-icarus.be

"het groeiveld"

Residentie
AAN DE BEVERDIJK vzw

Koffie, gebak en breinbrekers!

zorg en belevingsboerderij
Wij zijn een zorgboerderij die de nodige
ervaring heeft in de opvang van
verschillende doelgroepen van de zorg.
Wij willen iedere persoon een aangepast
traject en aangepaste zorg geven en
inspelen op specifieke noden. Het
zorgaanbod vindt plaats in een rustige
omgeving waar het ervaren van de rust
al een éérste troef is in de ontwikkeling
en balans van ieder persoon.

Een zintuiglijke kennismaking ...
Tijdens de dag van de zorg zetten we
onze deuren open voor iedereen die van
de sfeer van ons woon-zorgcentrum wilt
proeven.
Na een toelichting over het dagdagelijks
leven in ons huis krijg je een korte
rondleiding.
Hierbij besteden we extra aandacht aan
het internationaal project 'Sense-Garden'.

Familiehulp
Bij Familiehulp werken we met ons hart,
onze handen en ons hoofd. Tijdens de
Dag van de Zorg kan je kennismaken met
onze referentiewerkingen dementie en
psychische kwetsbaarheid. Geniet
samen met ons van koffie, gebak en ...
breinbrekers in ons dagverzorgingshuis
NOAH. Gezellig! Welkom.

www.sense-garden.eu
van 12u tot 18u
Zorg/belevingsboederij
"Het groeiveld"
Hoog Kattenbos 17
3920 lommel
0032/472 701 367

CM-Zorgmakelaar
Assistentiewoningen Kasteeldreef
Heb je zorg nodig en is je woning niet
meer aangepast aan je noden? Dan is een
assistentiewoning iets voor jou.
Bezoek onze modelwoning van 14u-17u.
We verwelkomen je graag met een hapje
& een drankje. Daarnaast kan je ook
vrijblijvend deelnemen aan een
gezondheidstest.
Iedereen is van harte welkom!
van 14u tot 17u
Watertorenstraat 16 b
3960 Bree
zorgmakelaar.limburg@cm.be
www.ocura.be
0471 17 37 28

van 14u tot 17u
Beverbekerdijk 7
3930 Hamont-Achel
011/80.00.34
info@beverdijk.be

Woonzorgcentrum
Leopoldspark
Welkom in Leopoldspark
In het hart van Leopoldsburg heeft Vulpia
in februari 2016 Leopoldspark geopend:
een multifunctioneel complex met
woonzorgkamers en assistentiewoningen.
Met ook winkels, terrasjes en tuinen lijkt
Leopoldspark op een dorp op zich waar
iedereen welkom is!
U bent van harte welkom vanaf 13u.

van 14u tot 17u
NOAH
Roerdompstraat 25
3945 Ham

WZC Heuvelheem
Met een hart voor warme zorg
Heuvelheem WZC biedt goed
georganiseerde opvang en deskundige
verzorging aan zorgbehoevende ouderen.
Tijdens een rondleiding maak je kennis
met onze activiteiten en initiatieven. Kom
de dagelijkse sfeer opsnuiven en ervaar
hoe levenskwaliteit bij ons centraal staat.
Wij voorzien gezelligheid, een hapje,
een drankje en kinderanimatie.
Van harte welkom!

van 13u tot 17u
Hertogin Van Brabantplein 27
3970 Leopoldsburg
011/57.98.00
info@leopoldspark.be

van 13u30 tot 17u
Solveld 32
3980 Tessenderlo
013 67 97 71
info@ocmwtessenderlo.be
www.ocmwtessenderlo.be/WZC
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Hier ben
je welkom!
Provincie
WestVlaanderen
van 10u tot 17u

Howest, de hogeschool
West-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen
Opvangcentrum Brugge

Kan VR aanzetten tot een
gezondere levensstijl?

"Een tijdelijke thuis"

Virtual reality komt sterk op in de
gezondheidszorg. Wat doet VR met ons
brein? Hoe echt beleven we de virtuele
wereld? Kan VR mij aanzetten tot
bijvoorbeeld sporten? Kom het ervaren
in de VR sportscube, waar je kan boksen,
klimmen, tafeltennissen, langlaufen en
nog veel meer. Je maakt er ook kennis
met de zorggerelateerde opleidingen
van Howest Brugge en Kortrijk.

Op 17maart zet het Rode Kruisopvang
centrum voor verzoekers om internationale
bescherming zijn deuren open voor het
grote publiek. Tussen 10 en 17 u is er de
mogelijkheid om kennis te maken met de
werking van het opvangcentrum. Aan
de hand van infopanelen kan je zelf
informatie opdoen; op vaste tijdstippen
kan je ook aansluiten bij een rondleiding.
Tot dan!

Nijverheidsstraat
8000 Brugge
www.howest.be

Vlamingstraat 55
8000 Brugge

UNIE-K

BuBaO Zonnehart

Rozenweelde

Maak kennis met UNIE-K in Ons Erf

(Ont)prikkel je brein

Opendeurdag

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning
aan meer dan 300 volwassenen met een
meervoudige zorgvraag. Op drie locaties
kunnen personen met een beperking er
terecht voor dagondersteuning, woon
ondersteuning, tijdelijke ondersteuning
of ondersteuning in de eigen omgeving.

Zonnehart is een school voor buiten
gewoon kleuter - en lager onderwijs
type 2. Rozenweelde biedt dag- en
nachtopvang voor kinderen en jongeren
met een verstandelijke (en lichamelijke/
gedragsmatige) beperking.

Rozenweelde biedt dag- en nachtopvang
voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke (en lichamelijke/
gedragsmatige) beperking.

(tenzij anders vermeld)

Kom naar onze locatie Ons Erf te
Sint-Michiels Brugge om er uitgebreid
kennis te maken met de werking.

Maak kennis met onze werking en beleef
hoe we (ont)prikkelen in warme zorg en
onderwijs.

Chartreuseweg 53
8200 Brugge
info@uniek.org
www.uniek.org

Sportlaan 18
8211 Zedelgem - Aartrijke
www.zonnehart.be

OC Cirkant

WZC Belle Epoque

(Ont)Prikkel je brein

Welkom op de Dag van de Zorg

OC Cirkant is een voorziening voor
volwassenen met een beperking in
Aartrijke.

Belle Epoque biedt u buitengewone
levenskwaliteit in de kustplaats
Knokke-Heist. Onze residentie maakt
deel uit van de nieuwe woonomgeving
Duinenwater. Geniet van een ongezien
comfort in deze oase van rust en groen in
de omgeving van een idyllisch meer en
aan de polderbossen. Wij verwelkomen
u graag om kennis te maken met ons
uniek aanbod.

We hebben een boeiend parcours
uitgewerkt doorheen de voorziening.
Ontdek het dagelijks leven in een
leefgroep, ervaar de ateliers en activiteiten,
kom meer te weten over hoe het brein
werkt en waarom het soms tegenwerkt, ...
en nog veel meer. Ook voor de kids is er
heel wat te beleven.

Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke
info.occirkant@fracarita.org
www.occirkant.be

Maak kennis met onze werking en beleef
hoe we (ont)prikkelen in warme zorg en
onderwijs.

Sportlaan 20
8211 Aartrijke
www.zonnehart.be
www.rozenweelde.be

vzw Centrum van de Oostkust
afdeling Welzijn & Hoorexpert
begeleiding aan de Oostkust

Maak kennis met de dag- en woonondersteuning die wij bieden aan kinderen en
volwassenen met een beperking aan de
Oostkust en de innovatieve oplossingen
bij hoorproblemen.
Ook onze partners in de gemeente stellen
zich graag voor: de Wip, de Hoek, KVG,
RPB, Zoom, from Paris, de Klinker, ...
Welkom in café Baken voor een koffie
of een aperitief!

Gilbert Decockstraat 1
8300 Knokke-Heist
Www.orpea.be/Belle Epoque

Heistlaan 123
8301 Knokke-Heist
algemeen@cvdo.be
www.cvdo.be

INMOTION

Domein Polderwind

Solidariteit voor het Gezin

Solidariteit voor het Gezin

Hotel voor vakanties met zorg

Seniorcity Oostende

Kom curieuzeneuzen!

Domein Polderwind is een ideale
vakantieplaats voor iedereen! Het hele
jaar door kunnen mensen er van een
‘vakantie met zorg’ genieten.

Kom curieuzeneuzen in deze nieuwe
groep van assistentiewoningen, gebouwd
met zicht op zee.

Breng een bezoek aan WZC Zorghotel
Wellington, laat u rondleiden in het
gebouw, sla een praatje met bewoners
en ontdek zelf hoe zij hier omringd
worden door:

Het domein biedt rust en recreatie op en
rond een mooie waterplas en dat voor
mensen met een beperking, ziekte of
ouderdom.
Een unicum op architecturaal vlak en
op gebied van vakantiebeleving.

Kom onze modelflat bekijken of maak
een praatje met de woonassistent in onze
gezellige ontmoetingsruimte.
Kom luisteren en ontdek wat Seniorcity
Oostende voor jou kan betekenen aan
zorg en welzijn!

- een uitstekende zorgverlening
- een hoge woonkwaliteit
- een brede welzijnsbeleving

Seniorcity
L. v. Tyghemlaan 90
8400 Oostende
www.seniorcity.be

WZC Zorghotel Wellington
Nieuwpoortsesteenweg 112C
8400 Oostende

Dagverzorgingscentrum
De Zwaluw en Zorgflats

Zorghuis Oostende

Solidariteit voor het Gezin

een "bijna-als-thuis" huis ...

Seniorcity Wenduine

Van harte welkom!

... voor mensen met kanker die tijdens hun
oncologische behandeling nood hebben
aan dag-en-nacht opvang.
Met een enthousiaste ploeg vrijwilligers
die er zijn als je er nood aan hebt.
Ze zorgen voor de maaltijden maar
vooral voor een luisterend oor ...
Ondersteuning door thuiszorg.
3 gezellig ingerichte kamers met eigen
sanitair, TV en wifi.
In een rustige villawijk.

Kom curieuzeneuzen in onze modelflat of
maak een praatje met de woonassistent in
onze gezellige ontmoetingsruimte.

Polderwind 4
8377 Zuienkerke
www.domeinpolderwind.be

U bent op zoek naar een oplossing voor
uw thuiswonende zorgbehoevende
familielid?
U bent mantelzorger en biedt ondersteuning aan uw zorgbehoevende partner?
U bent een alleenstaande 65-plusser die
zich weleens eenzaam voelt?
Ons dagcentrum kan daarop een
antwoord bieden.
U wenst samen te blijven met uw partner
die extra zorgen nodig heeft? Kies voor
onze zorgflats!

Sint Elisabeth vzw
Zwaluwenstraat 2
8400 Oostende

Pater Pirelaan 5
8400 oostende
T. 0486/188382
coordinatoren@zorghuis.be
www.zorghuisoostende.be

VillaVip Bredene

ADO Icarus Kortrijk

Opendeurdag VillaVip Bredene

Zelfstandig leven met een beperking

Onze ‘nieuwe thuis’ biedt plaats aan
tien bewoners. Neerploffen in de zetel,
wegdromen in een groene omgeving
of meehelpen achter het fornuis, alles
gebeurt ongedwongen bij ons. Wij helpen
mee zoeken naar een zinvolle en op maat
geschreven dagbesteding. Familie, vrienden
en kennissen zijn steeds welkom. VillaVip
Bredene vind je in een dichtbevolkte
sociale en warme wijk op een boogscheut
van een fantastisch vakantiegevoel met
duinen, strand en zee. Samen maken wij
een thuis van je dromen gekruid met de
eeuwige lach van Leslie en de jarenlange
levenservaring van Jef.

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Fritz Vinckelaan 38
8450 Bredene
bredene@villavip.be
www.villavip.be/bredene

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u
Alfred Nobellaan 11
8500 Kortrijk
www.ado-icarus.be

Kom luisteren naar wat Seniorcity
Wenduine voor jou kan betekenen aan
zorg en welzijn.
Kom eens langs (14u-17u) en oordeel zelf
over de kwaliteit en weet je ... in 2019 doen
we dit alles aan een sterk verlaagde prijs!

van 14u tot 17u
GAW Seniorcity
Brugsestwg 80-84
8420 Wenduine
www.seniorcity.be

het Portiek
de Korenbloem vzw
EXCLUSIEVE OPENDEURDAG
Een NIEUW totaalproject met woon- en
begeleidingsvormen voor jonge personen
met dementie en/of zorg.
Huiselijk en kleinschalig, ondersteuning
op maat, met aandacht voor zinvolle
dagbesteding, ... net zoals thuis.
Laat je gidsen door de woningen, mantelzorgflats en het dagverzorgingscentrum.
Beleef en maak kennis met onze visie
Kleinschalig Genormaliseerd Wonen!
Sint-Jansplein 13 A
8500 Kortrijk
info@dekorenbloem.net
www.dekorenbloem.net
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Scholengroep RHIZO:
Huize August en Simstudio
Levensecht leren!
Huize August en de Simstudio, twee
innovatieve projecten voor het
zorgonderwijs in RHIZO.
In Huize August kan je kennis maken met
de werking van het ontmoetingshuis,
een creatieve activiteit doen of een
kookworkshop volgen.
In de Simstudio word je ondergedompeld
in ons simulatieonderwijs en maak je
kennis met Susie, de hoogtechnologische
simulator.

'de branding'
Welkom bij ons!
'de branding' helpt mensen met een
beperking om te wonen, te leven en
te groeien.
Ontdek onze waaier aan dagondersteuning,
en verbaas je over ons uitgebreid
woningaanbod.
Probeer zelf het interactief projectie
systeem uit, doe het bewegingsparcours,
maak een ritje met de elektrische huifkar
of ervaar het belevingstheater.
Welkom voor een boeiende rondleiding!

Scholengroep RHIZO:
Vil!a iMagina
Het huis van verbeelding!
Vil!a iMagina is een multisensoriële,
gastvrije en inspirerende omgeving voor
jong en oud, voor mensen met of zonder
beperking.
Een plek waar je kan experimenteren en
iets ‘buitengewoon’ kan beleven.
Ons snoezelhuis, onze ruimtes voor
drama en dans, beeldende en muzikale
ontplooiing, onze tuin voor spel- en
natuurbeleving ... zijn een bezoek waard!

van 13u tot 17u
Burgemeester Nolfstr.35
8500 Kortrijk

Ringlaan 30
8501 Heule
debranding@waak.be
www.debranding-waakvzw.be

Solidariteit voor het Gezin

Residentie Vijverhof

Seniorcity Kuurne

erkende assistentiewoningen

Kom curieuzeneuzen in onze modelflat of
maak een praatje met de woonassistent in
onze gezellige ontmoetingsruimte.

Zelfstandig wonen, maar toch genieten
van ondersteuning waar nodig? Dat kan!

Kom luisteren naar wat Seniorcity Kuurne
voor jou kan betekenen aan zorg en
welzijn!
Kom eens langs (14u-17u) en oordeel zelf
over de kwaliteit en dit aan een sedert
januari 2018 verlaagde prijs.

In de erkende assistentiewoningen van
Residentie Vijverhof geniet u namelijk
van uw vrijheid, maar kunt u ook op elk
moment een beroep doen op de waaier
aan zorg- en comfortdiensten.
Bovendien bent u nooit meer alleen!

RHIZO-Vil!a iMagina
Rollegemknokstraat 27
8510 Kortrijk

Vakantiehuis met zorg
Lappersfort
vakantiehuis met zorg
Lappersfort bied zorg aan mensen met
een beperking, zorgvragers en/of
zorggevers tijdens hun vakantie. We stellen
die locatie samen met de relaxatie ruimte
open tijdens de Dag van de Zorg.

van 14u tot 17u
Seniorcity Kuurne
De Vlaskouter12-22
8520 Kuurne
www.seniorcity.be

Avelgemstraat/Bellegemstraat
8550 Zwevegem
info@residentie-vijverhof.be
residentie-vijverhof.be

Residentie Zuidburg

woonzorgcentrum Sint Anna
vzw

de Vleugels vzw

Zorgzeker

De Vleugels is een expertise- en zorg
centrum voor mensen met een beperking.
Wij bieden ondersteuning en zorg op
maat, voor zowel minder- als meerder
jarigen, voor heel diverse zorgnoden.
Dit zowel op ons domein in Klerken,
als in enkele buitenprojecten.

Zorgeloos genieten ...
Erkende assistentiewoningen te huur
te Veurne.
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"
Dit project van assistentiewoningen
bestaat uit 100 unieke en lichtrijke flats,
elk voorzien van een prachtig terras.
De bewoners worden bijgestaan - waar zij
dat wensen - door een woonassistent in
hun dagdagelijkse bezigheden.

Zuidburgweg
8630 Veurne
www.zuidburg.be

Kom en verken ons huiselijke woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, het
dagverzorgingscentrum en de zorgflats.
Maak kennis met de Innovatieve opleiding
verpleegkunde (Caelo), infopunt dementie
en geniet na van een gratis drankje en een
streepje kunst in onze bar. Infostand voor
toekomstige medewerkers en vrijwilligers.
Voor de kleinsten is er kinderanimatie
voorzien.

Bulskampstraat 39
8630 veurne
www.woonzorggroepgvo.be
058/280890
Facebook.com/sintannabulskamp

Moerestraat 34 a
8600 Leke
www.lappersfort.com

Thuis in warme zorg

U bent van harte welkom voor:
doorlopend bezoek in, en informatie over
onze nieuwbouwprojecten.

Stokstraat 1
8650 Klerken - Houthulst
info@devleugels.be
www.devleugels.be

INMOTION

Doornhuys
Assistentiewoningen
24 flats (vlakbij wzc Dunecluze)
Kom als eerste bezoeker een
modelappartement van "Doornhuys
Assistentiewoningen" bezichten!
(vlakbij het woonzorgcentrum Dunecluze).
Kom de flat zien en ontdek de vele sterktes
en de warme zorg waarvan men als
bewoner zal genieten. Iedereen is welkom!

Doornhuys Assistentiewoningen
Ter Duinenlaan 30
8670 Koksijde
info@dunecluze.be
www.dunecluze.be/doornhuys

Koningin Elisabeth Instituut
BELEEF KEI IN HET NIEUW

Assistentiewoningen
Residentie La Vigie

Ontdek het KEI op je eigen manier:
- belevingsgerichte activiteiten met
als thema ‘het brein’
- een parcours vanuit de catacomben
tot in de panoramische cafetaria
- workshops
- demo’s
- recente innovaties
- fototentoonstelling Michiel Hendryckx

Neem deel aan de activiteitendag

Je bent welkom:
- tussen 10.00 & 12.00 uur
- tussen 13.00 & 15.00 uur
- tussen 16.00 & 18.00 uur

Doorlopend:
- Gratis sessie fitness voor senioren
- Kunsttentoonstelling
- Vanaf 13 uur. Gratis met toeristentreintje
naar zeedijk en terug (om de 30').

van 10u tot 18u

Bezoek onze modelflats en brasserie
10 uur. Aankomst paardenvissers
11 uur. Degustatie garnaalsoep en
potje verse garnalen & uitleg
14 uur. Neem deel aan gratis sessie
'Voelschorten maken voor
personen met dementie'

Dewittelaan 1
8670 Oostduinkerke
info@kei.be
www.kei.be

Assistentiewoningen
Residentie La Vigie
Verdedigingslaan 9
8670 Koksijde

ZORG TIELT
WZC Deken Darras

ZORG TIELT
DVC Huyse Kenhoft

Dunecluze is een huis voor zorgbehoevende
bejaarden met 96 woongelegenheden
gelegen in het centrum van Koksijde. Wij
bieden kwaliteitszorg op maat, met een
accent op een aangename familiale sfeer
en veiligheid. U krijgt een unieke blik
achter de schermen van de verpleeg
afdelingen, bewonerkamers, kinetherapiezaal, onze assistentiewoningen,
ons vrijwilligersproject...

Deken Darras blijft vernieuwen

Huyse Kenhoft, wij dragen uw zorg

In WZC Deken Darras staan het ‘leven’
en ‘wonen’ voorop. Wij streven steeds
naar een zinvolle tijdsbesteding en een
individuele benadering. De voorbije 25
jaar werd ook steeds verder geïnvesteerd
om onze infrastructuur en accommodatie
up-to-date te houden. Kom tijdens onze
opendeurdag zeker eens de sfeer
opsnuiven en ervaren wat het leven en
werken in ons WZC omvat.

In een gezellige en huiselijke sfeer bieden
wij opvang, verzorging en een zinvolle
dagbesteding aan zorgbehoevenden die
nog thuiswonen. Voor de partner of het
familielid die dagelijks instaat voor de
thuisverzorging is dit een kans om even op
adem te komen. Kom kennis maken met
onze werking! Wij beantwoorden
uw vragen en vertellen graag onze
toekomstplannen.

Woonzorgcentrum Dunecluze
Ter Duinenlaan 35
8670 Koksijde
info@dunecluze.be
www.dunecluze.be

WZC Deken Darras
Schependomstraat 4
8700 Tielt
woonzorgcentrum@ztielt.be
www.ztielt.be

DVC Huyse Kenhoft
Volderstraat 21
8700 Tielt
dagverzorgingscentrum@ztielt.be
www.ztielt.be

ZORG TIELT - LDC 't Vijverhof

ZORG TIELT
GAW Residentie Ampe

Woonzorgcentrum Dunecluze
Kom binnen, kijk en beleef!

't Vijverhof voor jou in de buurt
In het dienstencentrum 't Vijverhof wordt
een waaier aan activiteiten aangeboden
voor alle 55+, maar iedereen is welkom.
Zo kan je een hobby uitoefenen in
clubverband, een cursus volgen of
informatie inwinnen tijdens een voordracht.
Samen met de thuiszorgdienst kijken we
hoe we uw zorgvraag blijvend kunnen
behandelen. We kijken naar de toekomst
op de collegesite!

LDC 't Vijverhof
Kortrijkstraat 68
8700 Tielt
dienstencentrum@ztielt.be
www.ztielt.be

Residentie Ampe opent zijn deuren
Res. Ampe is een geheel van 30 flats voor
valide ouderen die nood hebben aan een
vorm van beschermd wonen en waarin ze
maximaal hun zelfstandigheid kunnen
behouden. Kom een kijkje nemen en
ontdek de meerwaarde van het wonen
in deze eenvoudige, gerenoveerde maar
betaalbare appartementen alsook de
waaier aan dienstverlening die
aangeboden wordt.

GAW Residentie Ampe
Deken Darraslaan 19
8700 Tielt
assistentiewoningen@ztielt.be
www.ztielt.be
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Familiehulp

WZC Maria ter Ruste

Residentie 't Withof

Koffie, gebak en breinbrekers!

Nieuwbouw sinds november 2018!

erkende assistentiewoningen

Bij Familiehulp werken we met ons hart,
onze handen en ons hoofd. Tijdens de
Dag van de Zorg kan je kennismaken met
onze referentiewerkingen dementie en
psychische kwetsbaarheid. Geniet
samen met ons van koffie, gebak en ...
breinbrekers in ons dagverzorgingshuis
NOAH. Gezellig! Welkom.

Met heel veel trots stellen we ons nieuw
woonzorgcentrum voor, wij bieden
volgende diensten aan:

Zelfstandig wonen, maar toch genieten
van ondersteuning waar nodig? Dat kan!

* Assistentiewoningen: levensbestendig
wonen
* Permanent verblijf met bijzondere
elementen voor bewoners met
dementie: tovertafel, CRDL, ZoraBot, ...
* Kortverblijf
* Het Mobiel dienstencentrum Geselle
* Het bewegingsatelier
* Vrijwilligers- en buurtwerking

In de erkende assistentiewoningen van
Residentie 't Withof geniet u namelijk
van uw vrijheid, maar kunt u ook op elk
moment een beroep doen op de waaier
aan zorg- en comfortdiensten.
Bovendien bent u nooit meer alleen!

van 14u tot 17u
NOAH
Joos de ter Beerstlaan 35
8740 Pittem

Pastorijstraat 56
8750 Zwevezele
maria.ter.ruste@gvo.be
http://www.gvo.be

Pastoor Slossestraat 25
8800 Rumbeke
info@residentie-twithof.be
residentie-twithof.be

ADO Icarus Emelgem

Sint-Jozefskliniek Izegem

ADO Icarus Menen

Zelfstandig leven met een beperking

SJKI in de kijker

Zelfstandig leven met een beperking

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

U maakt kennis met orthopedie,
neurologie, chirurgie, endoscopie, labo, ...
Op infostanden geven we tips over
handhygiëne, gezonde voeding, diabetes,
beroertezorg, reanimatietechnieken.
U krijgt een unieke kijk door een virtual
reality bril.
Zin om ons team te versterken?
Meer info op de jobstand.
Kindjes, breng je knuffel mee en laat
hem verzorgen in de berenkliniek.

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u
Prinsessestraat 15/0202
8870 Emelgem (Izegem)
www.ado-icarus.be

Eigen Woonst vzw
Beschut Wonen
Neemt deel aan Dag v/d Zorg 2019!
Beschut Wonen is een aangepaste
woonvorm voor mensen die omwille
van psychische kwetsbaarheid tijdelijk of
permanent nood hebben aan begeleiding
bij het wonen en het dagelijks leven.
Kom kennis maken met onze
organisatie op 17 maart van 10u-17u.
Van harte welkom!

Ieperstraat 113
8930 Menen
www.eigenwoonst.be

Sint-Jozefskliniek Izegem
Ommegangstraat 7
8870 Izegem
info@sjki.be
www.sjki.be

Hier ben
je welkom!
Provincie
OostVlaanderen
van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).
van 10u tot 16u
Hogeweg 141a
8930 Menen
www.ado-icarus.be

AZ Jan Palfijn Gent
Opendeurdag voor jong en oud
Divers programma met voordrachten,
infostanden, getuigenissen en beleving,
dat focust op beroertes, Alzheimer en
Parkinson. We nemen u mee van preventie,
via het herkennen van symptomen tot
behandeling, revalidatie en nazorg.
Kom kennismaken met ons ziekenhuis,
onze medewerkers en onze aanpak.
- Boeiend programma voor jong en
oud(er) van 10 tot 17 u.
- Jobbeurs

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

INMOTION

AZ Jan Palfijn Gent
Psychische zorg, geen taboe
Divers programma met voordrachten,
infostanden, getuigenissen en beleving
dat het taboe wil wegnemen op
psychische aandoeningen en de
geestelijke gezondheidszorg.
Onze medewerkers beantwoorden graag
de vragen die u nooit durfde stellen en
geven een inkijk in de psychiatrische
afdeling van een algemeen ziekenhuis.
Ontdek het programma op:
www.janpalfijn.be

Watersportlaan 5
9000 Gent

Woonzorgcampus
Ramen en Poel
Onze missie 'In Caring Hands'
Onze visie, “kwaliteit van leven”, is er niet
enkel voor bewoners, maar ook voor onze
medewerkers, door zorg te dragen voor
zij die zorg dragen. Met aandacht voor
de work-life balans, correcte remuneratie,
opleidingsmogelijkheden en diversiteit.
Ramen & Poel maakt deel uit van Senior
Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit en
eigenheid.

Departement WVG/
desocialekaart.be

FPC Gent

Leer desocialekaart.be kennen

Op Dag van de Zorg maakt u kennis met
FPC Gent, een behandelcentrum voor
geïnterneerden met nood aan een hoog
beveiligingsniveau. Na een toelichting
over de werking nemen we je mee op
rondleiding door het centrum.

Na een bezoek aan onze stand kan je via
www.desocialekaart.be zelf op zoek gaan
naar antwoorden op jouw zorgvragen.
Zoek je contactgegevens, openingsuren,
gegevens over algemene werking,
doelgroep,... van zorgaanbieders, vb.
woonzorg, lokale dienstencentra, sociale
huisvesting, armoedeverenigingen, ...?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Zorg op maat voor geïnterneerden

Gezien de specifieke setting is het aantal
deelnemers beperkt. Vooraf inschrijven via
www.fpcgent.be is noodzakelijk
(vanaf 15 februari 2019).

Te bezoeken bij:
AZ Jan Palfijn
Watersportlaan 5
9000 Gent

Hurstweg 9
9000 Gent
info@fpcgent.be
www.fpcgent.be

Solidariteit voor het Gezin

Solidariteit voor het Gezin

Kom eens curieuzeneuzen

Seniorcity Dunant Gardens Gent

Breng een bezoek aan Seniorcity Gent, laat
je rondleiden in het volledige complex,
maak een praatje met bewoners en ontdek
zelf hoe ze hier omringd worden door:

Benieuwd hoe de vroegere Ciac-site er
op vandaag uitziet? Kom dan even
curieuzeneuzen in onze spiksplinter
nieuwe assistentiewoningen.

- een uitstekende zorgverlening
- een hoge woonkwaliteit
- een brede welzijnsbeleving

Bezoek onze modelflat en maak een
praatje met de woonassistent in de ruime
en gezellige ontmoetingsruimte.
Kom langs en laat je verrassen door wat
Seniorcity voor jou kan betekenen!

Poel 14
9000 Gent
info@ramenenpoel.be
www.ramenenpoel.be

Seniorcity Gent
Tijgerstraat 12-22
9000 Gent
info@svhg.be
www.solidariteit.be

GAW Seniorcity
Dunant Gardens
Einde Were 4
9000 Gent
www.seniorcity.be

UZ Gent

Vzw De Lieve

Residentie Vroonstalle

Ons fascinerende brein

WOON- en ZORGPROJECT DE LIEVE

Elke glimlach is goud waard

Welkom voor een interactief parcours door
het UZ Gent! Ontdek hoe een bionisch
oog werkt. Hoe het voelt om met een
niet-aangeboren hersenletsel te leven.
Volg een workshop liplezen of EHBO bij
beroertes. Leer meer over hersenonderzoek en -aandoeningen bij kinderen en
ouderen. En neem een kijkje achter de
schermen van het OK. Een boeiend
programma voor jong en oud.

Gelegen in een groene omgeving aan de
Blaisantvest te Gent, op wandelafstand van
het stadscentrum, vlakbij tram-en bushalte
en naast het AZ St Lucas Gent, bevindt
zich het woon- en zorgproject De Lieve
die met zijn 64 assistentiewoningen, hotel
met zorg, 49 eengezinswoningen en
63 appartementen een mooie mix zal
vormen tussen jong en oud.

Kom en ontdek de magie van onze
tovertafel en doe tevens mee aan de
wedstrijd a.d.h.v. een zoektocht doorheen
het WZC.
Wie weet maakt u kans op een mooie
prijs? Ook voor de kinderen is er een
aangepaste wedstrijd voorzien.

C. Heymanslaan 10
9000 Gent
communicatie@uzgent.be
www.uzgent.be/dagvandezorg

Vogelenzang 24
9000 Gent
info@delieve.gent
www.delieve.gent

In de namiddag is er een gastoptreden
van “Miss Elise”.
Wij zorgen voor een unieke kennismaking
met Residentie Vroonstalle.
Tot slot bieden wij u nog een gratis
drankje aan in onze gezellige cafetaria.

Evergemsesteenweg 151
9032 Wondelgem
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WZC Sint-Eligius

Erkende assistentiewoningen

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw

SAMEN ZORGEN VOOR MORGEN

Residentie De Weverij

Welkom op onze beide locaties

Op 17 maart stellen wij ons huis opnieuw
open voor het grote publiek!

Residentie De Weverij bevindt zich op
een autoluw woonerf waar verschillende
generaties samenleven.

In het hart van Sint-Niklaas organiseren we
dagbesteding en Begeleid Werken voor
volwassenen met een beperking.
Tussen 14 en 17 u kan u doorlopend
kennis maken met alle aspecten van
onze werking op onze twee locaties:
• Onze-Lieve Vrouwplein 31
• Knaptandstraat 46

U kunt die dag proeven van ons huis
in al zijn facetten.
Wist u dat er in ons huis dagelijks 15
disciplines streven om de best mogelijke
zorg te bieden?
Wees van harte welkom en ontdek het via
onze rondleidingen, informatiestanden en
workshops.

Wat kan je bij ons doen vandaag?
• Een gezellige activiteit voor jong en
oud rond het nieuwe thema “Het brein”.
• Kennismaken met de woonassistente
en met het concept erkende
assistentiewoningen.
• Wij zorgen voor een hapje en een
drankje.

U kan onze ateliers bezoeken, deelnemen
aan een workshop, in onze tuinen
wandelen, filmpjes bekijken, even
uitrusten in onze cafetaria. Welkom!
van 14u tot 17u

St-Elooistraat 56
9080 Zeveneken
vanmoorleghemf@steligius.zkj.be
www.zorg-saam.be/sint-eligius

Spinnerijstraat 1
9100 Sint-Niklaas
deweverij@comfortassist.be
www.comfortassist.be

Onze-Lieve-Vrouwplein 31
Knaptandstraat 46
9100 Sint-Niklaas
info@dagcentrum.be
www.dagcentrum.be

Aw Karmel-Wzc De Ark

WZC Het Hof,
campus Gentse Baan & Silva

Lokaal dienstencentrum
Sinaai

Samen gaan voor totaalzorg.

Een fijne ontmoetingsplaats

Onze nieuwe campus is bijna klaar! Ook
benieuwd? Tijdens een rondleiding zetten
we al onze medewerkers en vrijwilligers in
de schijnwerpers. Hoe dragen zij bij aan
zilverzachte zorg? Hoe werken zij als team
in een dynamische werkomgeving?
Kom langs en ontdek hoe wij samen
bouwen aan een boeiende werkplek voor
iedereen met een hart voor ouderen.

Een lekkere gezonde lunch, een leuke
babbel, een ontspannende dansnamiddag, een fietstocht, samen zingen ... In het
gloednieuwe dienstencentrum in Sinaai
valt binnenkort heel wat te beleven.
Ontdek onze nieuwbouw en onze
dienstverlening van 13.30-17 uur.
Met onder meer:
• Een fit brein in een fit lichaam
• Dementie: je staat er niet alleen voor
• (Langer) thuis

Samen gaan voor totaalzorg
We tonen u graag onze nieuwe
assistentiewoningen.
Ons woonzorgcentrum opent eveneens
zijn deuren voor u. We voorzien in De Ark
workshops en infostanden met betrekking
tot dementie waarbij medewerkers met
expertise een woordje uitleg geven. Kom
het ontdekken ...
Aanrader extra info: 12-13u: werking
huismoeders (vrijwilligers).
van 10u tot 16u

van 10u tot 16u
WZC Het Hof & Silva
Campus Gentse Baan
Gentse Baan 47
9100 Sint-Niklaas
info@samenouder.be
www.samenouder.be

Vleeshouwersstraat 8 B
9112 Sinaai
dienstencentrum@sint-niklaas.be
www.zorgpuntwaasland.be

Wit-Gele Kruis
Oost-Vlaanderen team Sinaai

Residentie Mercator

Hof Ter Clipsen

Zorgeloos genieten ...

Volledig vrij en zorgeloos!

Het brein

Op een centrale ligging in Rupelmonde
bevindt zich Residentie Mercator bestaande
uit 32 erkende assistentiewoningen.

Hof Ter Clipsen is een residentie van
erkende assistentiewoningen.
U maakt kennis met de hele infrastructuur,
de verpleging, het restaurant, het
wellness- en fitnesscenter, de inleefwoning
en alle diensten.
Aan diverse stands krijgt u info over
vrijetijdsbesteding voor senioren,
aangepaste wooninrichting en middelen
om het dagelijkse leven te
vergemakkelijken.

AW Karmel-WZC De Ark
Kalkstraat 48
9100 Sint-Niklaas
els.vanverre@dearkzc.be
www.dearkzc.be

Het Wit-Gele kruis zet zijn deuren open
om het team psychische zorgverlening
voor te stellen.
Dit team begeleidt onze verpleeg- en
zorgkundigen bij de zorg van een
psychisch kwetsbaar iemand en ondersteunen verscheiden projecten binnen
de geestelijke gezondheidszorg.
Wij zijn ter plaatse om alle vragen
te beantwoorden.
Alvast tot dan!

Deze instapklare appartementen kennen
oppervlaktes tussen 56m² en 78m² waarbij
bovendien allen ook over mooie terrassen
beschikken.
De bewoners worden bijgestaan - waar zij
dat wensen - door een woonassistent in
hun dagdagelijkse bezigheden.

van 11u tot 16u

Dries 59a
9112 Sinaai-Waas

Robrecht De Frieslaan 2A
9150 Rupelmonde
www.residentiemercator.com

van 13u30 tot 17u

Uitbreidingslaan 10 -12, 9160 Lokeren
tijdens kantooruren:
09/330 22 31
buiten kantooruren:
0470/08 61 69
info@hofterclipsen.be
www.hofterclipsen.be
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ADO Icarus Dendermonde

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

V!GO

Zelfstandig leven met een beperking

Welkom in ASZ Wetteren

Samen voor een zorgzame toekomst!

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Zondag 17 maart 2019 zet het ASZ de
deuren open op de campus Wetteren!

Bij VIGO maken we orthesen, prothesen
en schoenen op maat, maar u kunt ook bij
ons terecht voor rolwagens en looprekken,
fietsen of handbikes, ganganalyses en
steunzolen, ...

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?
Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).

Van 10 tot 17 uur kunt u een kijkje nemen
achter de schermen van diverse diensten
en het volledige zorgaanbod in Wetteren
ontdekken. A.d.h.v. interactieve workshops
en boeiende infosessies komt u meer te
weten over diverse diensten binnen het
ASZ.

Ontdek en beleef VIGO op een ‘andere’
manier tijdens de dag v/d Zorg.
Wij beantwoorden graag al uw vragen en
daar hoort zeker een hapje en drankje bij.

Meer informatie? Surf naar www.asz.be

We heten u alvast van harte welkom!

Leliënlaan 1
9200 Dendermonde
www.ado-icarus.be

ASZ Wetteren
Wegvoeringstraat 73
9230 Wetteren
info@asz.be
www.asz.be

VIGO WETTEREN
Biezeweg 13
9230 Wetteren
info@vigogroup.eu
www.vigogroup.eu

VZW Sint-Lodewijk

Inter Fitness Center

Meerschevenne

Feest voor 150 jaar Sint-Lodewijk

Ook wij zorgen voor jou!

Zorgeloos genieten ...

Fotografe Lieve Blancquaert en onze
cliënten stellen vol trots hun fotoproject
"150 jaar in beweging" voor.
Ze verwelkomen je graag op de feestelijke
opening van hun expositie in de kapel
van Sint-Lodewijk.
Kom proeven van ons aanbod op vlak van
onderwijs, ondersteuning en zorg voor
personen met een motorische beperking.
Vanaf 13 uur is er een kermis en optredens
voor jong en oud.

Wij werken preventief aan je uithouding
en spierversteviging. Ook na de eerste
zorgen in het ziekenhuis of bij jouw
kinesist kan je bij ons verder revalideren.
Persoonlijke begeleiding is ons sterk punt.
Last van knieën of rug? Ben je na 10 treden
al buiten adem? Samen met jou bekijken
we hoe je bij ons aan de slag kan.
Reserveer je plaats via de website.

Erkende assistentiewoningen te huur
te Berlare.
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"

van 10u tot 16u

In de achtertuin van het kasteel van
Berlare, te midden van het groen, bevindt
zich Residentie Meerschevenne. 53 ruime
en erkende assistentiewoningen, elk
voorzien van een prachtig terras.

Tot dan!
van 10u tot 18u
Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren
info@sintlodewijk.be
www.sintlodewijk.be

Platteput 1
9255 Buggenhout
info@interfitness.be
www.interfitness.be

WZC Sint-Job

Residentie Prinsenhof

Ontdek ons nieuw woonzorgcentrum

erkende assistentiewoningen

Op zondag 17 maart tonen personeel en
bewoners u graag hoe het er aan toe gaat
in woonzorgcentrum Sint-Job. Kom langs
en ontdek hoe topzorg en toparchitectuur
hand in hand gaan in deze vervangingsnieuwbouw die een thuis biedt aan
115 bewoners.

Zelfstandig wonen, maar toch genieten
van ondersteuning waar nodig? Dat kan!

Iedereen is van harte welkom!

In de erkende assistentiewoningen van
Residentie Prinsenhof geniet u namelijk
van uw vrijheid, maar kunt u ook op elk
moment een beroep doen op de waaier
aan zorg- en comfortdiensten.
Bovendien bent u nooit meer alleen!

Turfputstraat 127-129
9290 Berlare
www.meerschevenne.com

Wijkgezondheidscentrum
Daenshuis vzw
Eerstelijnsgezondheidszorg
Het wijkgezondheidscentrum Daenshuis
bestaat uit een team van huisartsen,
verpleegkundigen, kinesisten,
maatschappelijk werkster, psychologen,
gezondheidspromotor en administratief/
onthaal medewerkers.
We bestaan 15 jaar en vieren dat op
de Dag van de Zorg met een blik achter
de schermen.
Alvast tot dan!

WZC Sint-Job
Sint-Jobstraat 197
9300 Aalst
info@ocmwaalst.be
www.ocmwaalst.be

van 14u tot 17u
Nieuwbeekstraat 1
9300 Aalst
info@residentie-prinsenhof.be
residentie-prinsenhof.be

Sinte Annalaan 41 bus 3
9300 Aalst
info@daenshuis.be
www.daenshuis.be
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Hof Termuren

ADO Icarus Denderleeuw

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Zorgeloos genieten ...

Zelfstandig leven met een beperking

Welkom in ASZ Geraardsbergen

Erkende assistentiewoningen te huur
te Erembodegem.
"Zorgeloos genieten in een
assistentiewoning op maat"

ADO Icarus ondersteunt personen met
een lichte tot zeer ernstige beperking, die
ervoor kiezen om zelfstandig te leven.

Zondag 17 maart 2019 zet het ASZ
de deuren open op de campus
Geraardsbergen!

Het spreekt tot de verbeelding, want hoe
zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelfs
mensen die enkel hun hoofd kunnen
bewegen toch op zichzelf kunnen wonen?

Van 10 tot 17 uur kunt u een kijkje nemen
achter de schermen van diverse diensten
en het volledige zorgaanbod in
Geraardsbergen ontdekken. A.d.h.v.
interactieve workshops en infosessies
komt u meer te weten over diverse
diensten binnen het ASZ.

Aan de oevers van de Dender, gelegen in
het groen maakt u kennis met Residentie
Hof Termuren. Een unieke residentie van
Erkende Assistentiewoningen die garant
staat voor ruime flats met nadruk op
natuurlijk lichtinval en een hoge
afwerkingsgraad.

Op de DvdZ starten wij vanaf 10u elk
half uur met een rondleiding (de laatste
start om 16u).

Meer informatie? Surf naar www.asz.be
van 10u tot 16u
Termurenlaan 12
9320 Erembodegem
www.hoftermuren.com

Azalealaan 8/1
9470 Denderleeuw
www.ado-icarus.be

ASZ Geraardsbergen
Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
info@asz.be
www.asz.be

Residentie De Pastorij

Woonzorgcentrum Ter Kimme

La Peregrina

Zorgeloos genieten ...

Focus op vernieuwde accommodatie

Zorgeloos genieten ...

RESIDENTIE DE PASTORIJ herbergt
17 erkende assistentiewoningen (met
bijhorende parking) met 1 of 2 slaapkamers
verbonden met de ruime en lichtrijke
circulatieruimte die toegang geeft tot elk
appartement en uitkijkt op de binnentuin.
Dit schitterende project is gelegen in het
groene dorp Viane, één van de 16
deelgemeentes van Geraardsbergen,
naast de Sint-Amanduskerk.

VZW Ter Kimme biedt verschillende
opvangmogelijkheden aan voor bejaarden.
Zo verblijven 138 bewoners in ons
woonzorgcentrum, 4 tijdelijke bewoners in
ons centrum voor kortverblijf en verhuren
we 24 assistentiewoningen.
Op de Dag van de Zorg stellen we - in
primeur - de vernieuwde accommodatie
en werking van ons woonzorgcentrum in
de kijker. Ga mee op ontdekkingstocht!

La Peregrina is een elegant en modern
nieuwbouwproject in Ronse bestaande
uit 34 assistentieflats met een polyvalente
ruimte en een ontmoetingsruimte in de
mooie tuin van de voormalige Villa
Vangrootenbruel in de Oswald
Ponettestraat te Ronse.
De bewoners worden bijgestaan - waar zij
dat wensen- door een woonassistent in
hun dagdagelijkse bezigheden.

van 10u30 tot 17u
Edingseweg 537
9500 Viane
www.residentiedepastorij.com

Kloosterstraat 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
www.terkimme.be

Wit-Gele Kruis
Oost-Vlaanderen team Ronse

Aquakine

"Dag van de Zorg; het brein".

Last van knie, rug, reuma, fibro
overgewicht ...? In het zwembad van
32°C kan je pijnvrij bewegen en oefenen.
De combinatie met de cryosauna (-85°C)
versnelt enorm de revalidatie bij spieren gewrichtspijn.
Revalideren, sporten, ontstressen in uniek
stukje natuur.

Wij nodigen u uit op onze opendeurdag
met kunsttentoonstelling en volksspelen,
van 10u tot 17u.
Aan allen welkom!

Een fitter lichaam: ook voor jou!

Kom zeker eens langs!
Testsessies aquaspinning, cryosauna,
water-rugschool, bodycoaching.

Oswald Ponettestraat 86-92
9600 Ronse

Gezondheidspraktijk
Zottegem bvba
Meerdere disciplines, 1 praktijk!
Psychologie, orthopedagogie, studiecoaching, voeding en dieet, vroedkunde,
podologie, audiologie en verpleegkunde!
Benieuwd? We maken graag kennis,
vertellen over onze werking en wat wij
voor jou kunnen betekenen.
Wil je wat beleven? Aan de hand van
activiteiten gebracht door onze
verschillende disciplines maken we
er een echte ervaring van!
Iedereen is welkom!

Ninovestraat 50
9600 Ronse

Keizerskets 2
9620 Zottegem
info@aquakine.be
www.aquakine.be
0497/40.13.18

van 13u tot 17u
Hoogstraat 84
9620 Zottegem
0493/72.01.53.
www.gezondheidspraktijkzottegem.com
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Residentie Keizerhof

Erkende assistentiewoningen

DVC Heilig Hart

erkende assistentiewoningen

Residentie Hof van Rekkelinge

Belevingsdag 'Bijzondere Breinen'

Zelfstandig wonen, maar toch genieten
van ondersteuning waar nodig? Dat kan!

Hof van Rekkelinge heeft op haar site een
woonzorgcentrum, dienstencentrum,
restaurant en een prachtige wandeltuin.

Bij ons kom je niet zomaar eens kijken.
Je komt iets beleven! Hoe is het om te
leven met een bijzonder brein?
Stap even in het leven van onze zorg
vragers met een verstandelijke beperking.
En ervaar wat het met je doet.

In de erkende assistentiewoningen van
Residentie Keizerhof geniet u namelijk
van uw vrijheid, maar kunt u ook op elk
moment een beroep doen op de waaier
aan zorg- en comfortdiensten.
Bovendien bent u nooit meer alleen!

Wat kan je bij ons doen vandaag?
• Een gezellige activiteit voor jong en
oud rond het nieuwe thema “Het brein”.
• Kennismaken met de woonassistente
en met het concept erkende
assistentiewoningen.
• Wij zorgen voor een hapje en
een drankje.

Hoe is het om met een bijzonder brein ...
- Te eten? Te spelen?
- Muziek te beleven?
- ...
Nieuw! De 'Memoride' verruimt je wereld
al bewegend.

Désire Waelkensstraat 60
Onthaal in blok B
9700 Oudenaarde
info@residentie-keizerhof.be
residentie-keizerhof.be

Donzapark 3
9800 Deinze
hofvanrekkelinge@assistzorg.be
www.assistzorg.be

Leernsesteenweg 53
9800 Deinze
www.dvcheilighart.be

Zilvermeers

Residentie Leiedam

Zonnehoeve|Living+

Zorgeloos genieten ...

erkende assistentiewoningen

Welkom bij Zonnehoeve|Living+!

Erkende assistentiewoningen te huur
te Petegem-Aan-De-Leie (Deinze)
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"

Zelfstandig wonen, maar toch genieten
van ondersteuning waar nodig? Dat kan!

Hallo! Ik ben Anouk en nodig je uit! Ik wil
je graag onze woning laten zien en tonen
hoe ik leef. In het dagactiviteitencentrum
hebben we leuke activiteiten waar jij op
17 maart ook aan kan deelnemen. Ik ga
bijvoorbeeld elke week tuinieren, ben
graag creatief bezig en sport.

Op een centrale ligging in PetegemAan-De-Leie (Deinze), vlakbij de CM en
het WZC Sint-Jozef bevindt zich Residentie
Zilvermeers bestaande uit 27 assistentiewoningen.

Kortrijksesteenweg 45-47
9800 Petegem-Aan-De-Leie
www.zilvermeers.com

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
team De Pinte-Zevergem en
Sint-Denijs-Westrem
WGK OVL denkt mee!
Dementie uit zich in een achteruitgang
van de hersenfuncties. De ziekte kent vaak
een sluipend verloop. Meestal is er al een
tijd iets aan de hand waardoor het leven
van de patiënt en zijn omgeving grote
veranderingen kunnen ondergaan.
Niet alleen de patiënt, maar ook de familie
heeft extra aandacht en begeleiding
nodig.

In de erkende assistentiewoningen van
Residentie Leiedam geniet u namelijk
van uw vrijheid, maar kunt u ook op elk
moment een beroep doen op de waaier
aan zorg- en comfortdiensten.
Bovendien bent u nooit meer alleen!

Kom op bezoek en beleef hoe we hier
wonen en werken! Of ontdek boeiende
jobs en solliciteer!

Leiedam 36
9800 Deinze
info@residentie-leiedam.be
residentie-leiedam.be

Zonnestraat 13
9810 Eke
living@zonnehoeve.be
www.zonnehoeve.be/living

De Krekelberg

Rode Kruis-Vlaanderen
Opvangcentrum Eeklo

Zorgeloos genieten ...
Erkende assistentiewoningen te huur
te Balegem.
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"
De Krekelberg is gekozen als naam voor de
splinternieuwe assistentiewoningen die
volop in de bouw staan in het dorp van
Balegem. Deze flats zijn ontworpen op
maat van de toekomstige bewoners. Kom
langs en breng een bezoek aan onze
modelflat die volledig afgewerkt is!

van 13u tot 17u

Kom op bezoek!
Rode Kruisopvangcentrum Eeklo biedt
onderdak aan 117 verzoekers om internationale bescherming, zowel alleenstaanden,
families als niet begeleide minderjarigen.
Benieuwd naar hoe de opvang in de
praktijk wordt georganiseerd? Op zondag
17 maart 2019 ben je tussen 13u30 en
17u welkom om kennis te maken met het
opvangcentrum via onze leerrijke puzzel
rondgang. Neem plaats in onze filmzaal
voor de documentaire 'Je n'aime plus
la mer'. Ontmoet onze bewoners in het
exotisch café terwijl de kinderen zich nog
even uitleven in het speelhoekje.
van 13u30 tot 17u

Baron de Gieylaan 15
9840 De Pinte

Balegemstraat 7
9860 Balegem

Pokmoere 1A
9900 Eeklo
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Den Dries vzw

Den Dries vzw

WZC Brembloem

Be-leef met ons mee

Be-leef met ons mee

Kom en ontdek!

Ontdek hoe Den Dries vzw graag mensen
met een verstandelijke beperking
ondersteunt.

Ontdek hoe Den Dries vzw graag mensen
met een verstandelijke beperking
ondersteunt.

Wandel met ons mee langs belevings
ruimtes, werkplekken en woonhuizen.

Wandel met ons mee langs belevings
ruimtes, werkplekken en woonhuizen.

Ervaar onze zorg en proef van het leven
met Den Dries vzw.

Ervaar onze zorg en proef van het leven
met Den Dries vzw.

Op 'onze dag van de zorg' verzorgen wij
a.d.h.v. een uitgetekend parcours een
rondleiding doorheen ons woon- en
zorgcentrum.
Nieuwsgierig? Kom en ontdekt het!
Maak ondertussen kennis met de digitale
activiteitentafel en een technologisch
snufje.
Voor het jonge volk voorzien we
een aangepaste fotozoektocht.

Een warm onthaal, parking, cafetaria en
kinderanimatie zijn voorzien. Welkom!

Een warm onthaal, parking, cafetaria en
kinderanimatie zijn voorzien. Welkom!

Iedereen welkom tussen 10u. en 17u.

Bolwerkstraat 11
9940 Evergem
info@dendries.be
www.dendries.be

Kramershoek 39
9940 Evergem
info@dendries.be
www.dendries.be

WZC Brembloem
Patrijzenstraat 112
9940 Evergem
brembloemstuivenberg@vivaltohome.com
www.vivaltohome.com/nl/brembloem

Twee Molens

Zilvertorens Boekhoute

Zorgboerderij De Witte Hoeve

Zorgeloos genieten ...

Zorgeloos genieten ...

Zorg voor de natuur en de dieren!

Gelegen in dé hoofdstraat van het mooie
centrum in Waarschoot heten we u van
harte welkom in Residentie Twee Molens.
Dit project van assistentiewoningen bestaat uit 19 unieke en lichtrijke flats,
elk voorzien van een prachtig terras.

Erkende assistentiewoningen te huur
te Boekhoute.
"Zorgeloos genieten in een assistentie
woning op maat"

Wij zijn een opstartende zorgboerderij in
de Nederlandse polders. Samen met
onze 200 schapen en ons kleinschalig
paardenpension voorzien we een zinvolle
dag in en rond de natuur.

De bewoners worden bijgestaan - waar zij
dat wensen- door een woonassistent in
hun dagdagelijkse bezigheden.

Stationsstraat 29
9950 Waarschoot
www.tweemolens.com

Middenin het Meetjesland, in Boekhoute
werd Residentie Zilvertorens gekozen als
naam voor het splinternieuwe complex
van erkende assistentiewoningen.
Deze omvat 23 appartementen, met de
grootse zorg gebouwd, die voldoen aan
alle hedendaagse noden.

Noordstraat 3
9961 Boekhoute

Zorgboerderij De Witte Hoeve
Varempéstraat 1
4575 Overslag
eviewuytack@gmail.com
www.dewittehoeve.farm

Wouter Deprez

“DE ZORGVERLENERS LEVEREN
ERG ZINVOL WERK”
In 2012 draaide Wouter Deprez enkele dagen mee in woonzorgcentrum
Veilige Have in Aalter, op een gesloten afdeling met dementerende
bewoners. Een waardevolle ervaring die resulteerde in de documentaire
‘Voor ik het vergeet’. “Ik was al wat vertrouwd met het thema”, zegt
Wouter. “Mijn moeder werkte als bejaardenhelpster. Ik wist dus hoe
patiënten dat op verschillende manieren beleven. Sommigen staan heel
zorgeloos in het leven. Anderen zijn erg angstig. Zo was er een vrouw
die zich regelmatig achter de zetel verschool, omdat ze dacht dat het
Rode Leger haar kwam halen.” Van zijn praktijkervaring in Veilige Have
bleven toch vooral de mooie momenten bij. “Samen liedjes zingen, warme
gesprekken met de families en de bewoners, herinneringen ophalen van
vroeger: ik vond het heel fijn om te doen. Het is zinvol werk, waar ik veel
bewondering voor heb. Iedereen laat de bewoners zoveel mogelijk in hun
waardigheid, ook op moeilijke momenten. Echt chapeau!”
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