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VZW De Ark Brussel

Hier ben
je welkom!
Provincie
Brussel &
Vlaams-Brabant

Nieuw MFC in Anderlecht
De Ark werkt met kinderen/jongeren
en volwassenen met een bijzondere
zorgnood in Brussel. Vandaag zetten we
het nieuwe MFC in Anderlecht in de kijker.
We bieden er verblijf, opvang en
begeleiding aan 14 kinderen en jongeren.
Het nieuwe gebouw heeft ruime kamers
met eigen sanitair, een open woonkeuken
en twee gezellige leefruimtes.
Kom zeker eens langs!
van 11u tot 16u

Zorg met een warm hart
en tedere handen
Welkom!
Woonzorgcentrum Sint-Augustinus,
het Centrum voor Kortverblijf en
Dagverzorgingscentrum Het Binnenhof
zetten hun deuren open.
U bent zeer welkom voor uitleg,
rondleidingen, een hapje en een drankje
in een gezellige sfeer.
Kom kennis maken met de hedendaagse
infrastructuur en het uitgebreide
materiaal.

Ninoofsesteenweg 335
1070 Anderlecht
tel. 02 245 56 12
info@dearkbrussel.be
facebook.com/dearkbrussel/

Monseigneur Senciestraat 4
1500 Halle
http://wzcsintaugustinus.be

Welkom!

Residentie Asteria

Medishop Vilvoorde

20 jaar expertise

Thuiskomen zonder zorgen

Partner van je gezondheid!

Service Residentie Sint-Augustinus bestaat
dit jaar 20 jaar maar is nog hedendaags en
aantrekkelijk. Er is een wachtlijst van 6 jaar.

40 erkende assistentiewoningen

Op zondag 15 maart zet onze Medishop
in Vilvoorde de deuren wagenwijd open
voor jou!

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

De 60 assistentiewoningen voor
alleenstaanden en koppels liggen in het
stadscentrum. Er is een directe verbinding
met het woonzorgcentrum.
U bent welkom voor uitleg, rondleidingen,
een hapje en een drankje in een gezellige
sfeer.

Zelfstandig wonen in Asteria da's genieten
van heel wat voordelen:
- persoonlijke aanpak door onze
inwonende zorgkundige Joke
- onze eigen verpleegkundige
woonassistente Lindsay
- dagverse maaltijden ter plaatse bereid
- verkeersluwe omgeving in
een rustige woonwijk
- centraal gelegen in Halle
- tal van handelaars op wandelafstand

De Medishop leent, verhuurt en verkoopt
een uitgebreid gamma (para)medische
producten voor lichaamsconditie, baby's,
woningaanpassingen, autonomie en
bandagisterie.
Kom langs, laat je adviseren over onze
producten en ontdek wat we allemaal
in petto hebben.

Service Residentie
Sint-Augustinus
Possozplein 25
1500 Halle

Werlstraat 2
1500 Halle
0473 33 33 01
info@elisa-park.be

Grote Markt 38
1800 Vilvoorde
www.medishoponline.be

Zorgbedrijf Vilvoorde

AZ Jan Portaels ziekenhuis

TolBo VZW

Zorg op jouw maat van 0 tot 100+

Samen voor jouw gezondheid!

Toegangkelijkheid voor allen

Zorgbedrijf Vilvoorde biedt jou een
unieke en betaalbare zorg doorheen
de verschillende fasen van jouw leven.

Het AZ Jan Portaels is een regionaal
ziekenhuis waar 830 medewerkers
en 150 artsen werken.
Zij staan dag in dag uit ten dienste
van hun zorgklanten, die ze een echte
topservice en kwaliteitsvolle zorg willen
aanbieden.

- wij informeren en sensibiliseren
- op onze fb. pagina - vzwtolbo - vind je
interessante initiatieven en een update
van belangrijk nieuws uit de sector
- wij zijn de Belgische vertegenwoordiger
in het Europees Sports for All
programma = een nieuwe kijk op
'inclusief sporten'.

Kom langs en ontdek van wij voor jou
of jouw naasten kunnen betekenen!
Je vindt ons terug in de volgende lokale
dienstencentra:

Wil je graag zien hoe ze dit doen?
Welkom op 15 maart om een leerrijk
en entertainend parcours te volgen
doorheen het ziekenhuis.
Hopelijk tot dan!

LDC Far West
LDC Kassei
Alle praktische info op:
www.zorgbedrijfvilvoorde.be

Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde

Kom zeker langs ... een toegankelijke
samenleving = belangrijk voor IEDEREEN

Te bezoeken bij
AZ Jan Portaels ziekenhuis
Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde
www.vzwtolbo.be
www.st4-all.eu

INMOTION

Residentie Steen
Welkom in Residentie Steen
Pal in het centrum van Steenokkerzeel
kan je Residentie Steen terugvinden.
Het zijn 32 erkende assistentiewoningen
die tegemoet komen aan alle mogelijke
wensen van onze bewoners.
Niet alleen is de residentie fantastisch
gelegen. Ook de zorg- & dienstverlening
worden door uitbater AWPRO op maat
van iedere bewoner uitgewerkt.
Kom en ervaar de kwaliteit.

Zorgboerderij Huppeldepup
vzw

Woonzorgcentrum Akapella

Want dieren zorgen voor mensen.

Een warme thuis

Zorgboerderij Huppeldepup is opgericht
vanuit het oogpunt “zorg” met ongeveer
20 dieren. Dat zijn er nu 300. We hadden
toen 4 zorggasten. Intussen zijn er dat
28. Iedereen is welkom: jong of oud, met
een mentale of een fysieke beperking,
maar ook leerlingen met een time-out,
als volwassenen met een burn-out.
We zijn erkend door het VAPH als
dagbestedingscentrum.

Woonzorgcentrum Akapella wil een
plaats zijn waar bewoners en hun familie,
medewerkers en vrijwilligers zich welkom
voelen. We streven naar professionaliteit
vanuit een holistische visie, waar welzijn
centraal staat, voor alle zorgpartners.
Toekomstige bewoner, vrijwilliger of
medewerker: hartelijk welkom voor een
rondleiding, een knabbel en een babbel.

van 10u tot 18u
Mulslaan 34
1820 Steenokkerzeel
www.awpro.be

Warandestraat 48
1851 Humbeek
www.huppeldepup-vzw.be

Parallelweg 10
1880 Kapelle-op-den-Bos
www.akapella.be
akapella@vivaltohome.com

Ons Tehuis Brabant

Medishop Leuven

wzc Annuntiaten Heverlee

Warm engagement in zorg

Partner van je gezondheid!

Sociopolis Annuntiaten Heverlee

OTB biedt kwalitatieve ondersteuning
en een warme thuis aan volwassenen
met een mentale beperking.

Op zondag 15 maart zet onze Medishop
in Leuven de deuren wagenwijd open
voor jou!

Ervaar op 15 maart wat zorg bij ons
betekent en ontmoet onze bewoners,
collega's en vrijwilligers.

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

Wij zijn geen klassieke zorgorganisatie
en bieden naast huisvesting en zorg
voor ouderen met een zorgnood eveneens
een co-housing project voor senioren,
een studentenhuis en een vorm van
kleinschalig wonen voor kwetsbare
jongeren.

Snuif onze dagelijkse sfeer op door
boeiende rondleidingen, (interactieve)
infostanden en tal van leuke animatie.

Met onze gemotiveerde medewerkers
wensen we op die manier werk te maken
van een zorgzame samenleving, waar
het goed wonen én werken is.

Alvast tot dan!

Speciaal voor Dag van de Zorg kan je ook
enkele scooters uitproberen en krijg je
advies op maat.

Perksesteenweg 126
1910 Kampenhout
info@onstehuisbrabant.be
www.onstehuisbrabant.be

Schipvaartstraat 18
3000 Leuven
www.medishoponline.be

Naamsesteenweg 353
3001 Heverlee
www.sociopolisah.be

Familiehulp

Health House

Zorg Leuven

Familiehulp toert met Care-a-van

Slimme zorgtechnologie in huis

Ontdek onze kinderopvang

Tijdens de Dag van de Zorg draaien we de
rollen om. Wij komen naar onze potentiële
collega's toe!

Een slimme, levensloopbestendige woning
biedt veel mogelijkheden, maar ook veel
uitdagingen. Hoe kunnen we inspelen op
de vergrijzing, en hoe pakken we dit aan
met steeds minder zorgprofessionals?
En vooral, hoe kunnen we technologie
inzetten zodat de bewoner zich
zelfstandig en gelukkig voelt?
Kom het ontdekken tijdens een van
onze drie infosessies (vol=vol).

Bij Zorg Leuven kan je terecht met al je
vragen over kinderopvang, thuiszorg en
ouderenzorg. Dit jaar zetten we graag
onze kinderopvang in de kijker.

Bij Familiehulp kunnen we immers heel
wat helpende handen gebruiken.
Verzorgenden, huishoudhulpen in de zorg
of met dienstencheques, oppassers, ...
maar ook pakweg IT-ers vinden er die
dag misschien wel de job van hun leven
bij ons!
van 14u tot 17u
Te bezoeken bij
WZC Annuntiaten
Naamsesteenweg 353
3001 Heverlee

Inschrijven verplicht!
van 10u tot 18u
Gaston Geenslaans 11 B4
3001 Leuven (Heverlee)
www.health-house.be

Een greep uit ons aanbod:
- Krijg een rondleiding in het
kinderdagverblijf
- Kom meer te weten over ons aanbod
in kraamzorg
- Ontdek de snoezelruimte
- Bekijk de plannen van het nieuwe
kinderdagverblijf van Zorg Leuven
van 13u tot 17u

Nieuwe kerkhofdreef 2
3001 Leuven
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Zorg Leuven
Welkom bij Zorg Leuven
Bij Zorg Leuven kan je terecht met al je
vragen over kinderopvang, thuiszorg en
ouderenzorg. Dit jaar zetten we graag
onze kinderopvang in de kijker.
Opgelet: inschrijvingen voor een plaats in
een kinderdagverblijf verlopen nog steeds
via het loket kinderopvang.
Het zal dus ook niet mogelijk zijn om
tijdens Dag van de Zorg ter plaatse in
te schrijven.
Graag tot dan!

Woonzorgcampus
De Groene Boog
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.
De Groene Boog maakt deel uit van
Senior Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit en
eigenheid.

van 13u tot 17u

Nieuwe Kerkhofdreef 2
3001 Leuven

Seniorcity Herent
Ontdek de nieuwe zorgorganisatie
Kom ons bezoeken en ontdek wat wij voor
jou kunnen betekenen. In alle stilte en alle
vurigheid werken 11 organisaties naar de
lancering van de nieuwe zorgorganisatie.
Met gebundelde krachten, middelen en
mensen gaan ze de nieuwe uitdagingen
in de zorgsector aan.
Bezoek onze assistentiewoningen in
Herent en ontdek wat wij voor jou
kunnen betekenen!

Notelarenweg 43-45
3020 Herent
www.seniorcity.be

WZC Betlehem
Toekomstgerichte zorg
Via een begeleide rondleiding ontdekt
u onze dagelijkse aandacht voor een
professionele dienstverlening en de
organisatie van een kwalitatieve, veilige
en warme zorg.
We stellen u graag onze nieuwe projecten
voor en tijdens interessante workshops
ervaart u enkele aspecten vanuit de
leefwereld van onze zorgbehoevende
bewoners.
We heten u van harte welkom!
van 12u tot 16u

Jules Vandenbemptlaan 12
3001 Heverlee
www.groeneboog.be

Wilselsesteenweg 70
3020 Herent
www.wzcbetlehem.be

Universitair Psychiatrisch
Centrum KU Leuven

Centrum Molenmoes

Film 'Mother' en debat
Vertoning internationaal gelauwerde
Belgische documentaire 'Mother'
+
Debat over zorg voor ouderen met
dementie
Met o.a. Jan Hautekiet en prof. Mathieu
Vandenbulcke
www.upckuleuven.be/dagvandezorg

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

van 13u45 tot 17u00

van 12u tot 17u

Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Blauwmolenstraat, 1a
Klein-Vlasselaar 14
3111 Wezemaal
centrummolenmoes.be

WZC Damiaan
"De mens" in zijn eenvoud.
Wij stellen onze organisatie open voor
het brede publiek. Zo kan je deelnemen
aan verschillende workshops o. a.
stoeldansen, werken met de belevenistafel,
zingen en dansen, enz ... Wij willen onze
bezoeker laten kennismaken met de
diversiteit aan arbeidsmogelijkheden.
We willen benadrukken dat we over een
aparte wooneenheid beschikken waar
personen met jong dementie terecht
kunnen. Met ons dag verzorgingscentrum
spelen we in op personen die extra zorg
nodig hebben, gedurende de weekdagen.
van 13u tot 17u
Pater Damiaanstraat 39
3120 Tremelo
T: 016 53 05 13
E: info@wzcdamiaan.be

INMOTION

Woonzorgcampus Edelweis

Residentie De Mouterij

Astor vzw

Onze missie "In Caring Hands"

Leuke kennismaking!

Welkom in Het Klapgat!

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.

Residentie De Mouterij opende voor het
eerst haar deuren op 13 september 2019.

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

Edelweis maakt deel uit van Senior Living
Group, toch behoudt elke voorziening zijn
lokale authenticiteit en eigenheid.

Je kan op 15 maart vrijblijvend een bezoek
brengen en de woonassistente ontmoeten.
In een erkende assistentiewoning als deze
voelen senioren zich ondersteund waar
nodig terwijl ze zelfstandig blijven wonen
in hun eigen omgeving, vlak in het
dorpscentrum van Haacht.

U kan een kijkje komen nemen in onze
moderne modelflat en een rondleiding
volgen om 11u, 13u en 14u.
Stel gerust vragen en geniet van een
hapje en een drankje.
Inschrijvingen voor assistentiewoningen
mogelijk. Vrijwilligers welkom!
van 10u tot 15u

Liersesteenweg 165-171
3130 Begijnendijk
www.edelweis.be

Moermanshof 23
3150 Haacht
www.residentie-demouterijhaacht.be

Wit-Gele Kruis
Afdeling Haacht

Zorghuis De Dijlevallei

Welkom thuis

Mensen met kanker kunnen voor, tijdens
en na een behandeling bij ons terecht.

Wil je weten wat een thuisverpleegkundige
en een zorgkundige zoal doen? Ben je
benieuwd welke gespecialiseerde zorgen
het Wit-Gele Kruis biedt? Of ben je op zoek
naar een nieuwe job en wil je mee het
verschil maken voor onze patiënten?
We verwelkomen je graag.

Een Huis als een Thuis

Ons kloppend hart zijn de vrijwilligers
die dag en nacht aanwezig zijn in ons
huis. Ze zijn een luisterend oor en bieden
praktische hulp.
De combinatie van ondersteuning en
de warme huiselijke sfeer creëren een
thuisgevoel. Kort- of langverblijf is
mogelijk.

Het Klapgat
Klapgat 5
3150 Haacht
info@astorvzw.ve

AW Residentie De Laak
Aarschot
Zelfstandig wonen in zekerheid
Laat je op je eigen ritme rondleiden in
onze Residentie en ervaar de sfeer en
de rust van de groene omgeving.
Beoordeel alle aspecten van De Laak:
de woonkwaliteit, de zorg waarmee de
bewoners omringd worden, de aangeboden
diensten en faciliteiten voor de residenten,
de inzet van de zorgverstrekkers ...
Antwoord op al je vragen tijdens
je bezoek op 15 maart 2020.

Steeds welkom.
van 13u tot 17u
Kloosterstraat 20
3150 Haacht
www.witgelekruis.be

Dennenweg 6
3190 Boortmeerbeek
zorghuisdedijlevallei.be

Mathildelaan 2-4
3200 Aarschot
www.assistentiewoningen-aarschot.be

Therapiedier VZW

De Wissel, afdeling De Switch

In Harmonie

Hart voor mens en dier

Welkom in de Barock!

Kom mee vieren

Een therapiedier kan helpen in het
dagelijkse leven van een volwassene of
een kind. Het dier kan op maat getraind
worden voor gezelschap, sociaal contact
of om een structuur te bevorderen.

De Switch is een begeleidingscentrum
voor adolescente meisjes en hun gezinnen.
Ter gelegenheid van de Dag van de Zorg
gooien we de deuren van de 'Barock'
open van 13u tot 17u.

Voor ‘Dag van de Zorg’ stelt Toscanzahoeve
de deuren open van 10u tot 17u. Je kan
een infomoment over therapiedier
bijwonen of een demo van een
therapiediersessie.

We ontvangen je graag voor een hapje
en een drankje en geven toelichting over
het dagelijkse leven in de Switch tijdens
een rondleiding.

‘In Harmonie’ bestaat één jaar. Onze
groepspraktijk is gevestigd in een
beschermd herenhuis in hartje Diest.
Het is een huis met een schitterende ziel.
We willen dat eren door er warme kansen
te creëren voor mensen met nood aan
rust of ondersteuning. Je vindt bij ons
een ongeziene mix van klassieke en
nieuwe vormen van wellness, therapie
en workshops. Voel je welkom!

Bezoek zeker ook Centrum Molenmoes,
heel dichtbij!
van 13u tot 17u
Milisstichel 3
3201 Langdorp-Aarschot
https://therapiedier.be

Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters Rode
https://wissel.be/site

Overstraat 2
3290 Diest
www.huisinharmonie.be
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vzw Martine Van Camp

vzw Martine Van Camp

vzw Martine Van Camp

Kom een kijkje nemen in De Spot

Welkom in ons studioproject

Bezoek onze centrale campus

In ons dagcentrum ‘De Spot’ kan je
ontdekken welke projecten wij samen met
de buurt en andere partners ontwikkelden.
Je kan iets komen drinken in ons ‘café
amusé’ en het ‘hosPITaal’ bezoeken, waar
we samen met de leerlingen van de school
de Pit planten verzorgen.

In ons studioproject stellen we het aanbod
van onze dienst inclusieve ondersteuning
voor. Enkele bewoners vertellen u hoe hun
dagverloop eruit ziet en leiden u rond in
het gebouw.

Kom tijdens de Dag van de Zorg een
kijkje nemen op onze centrale campus
en ontdek ons aanbod. We stellen er onze
werking en diensten voor, je kan enkele
woonentiteiten bezoeken alsook ons
dagcentrum. De kinderen kunnen een
zoektocht doen, koekjes bakken en
buttons maken. Vanuit de centrale campus
is een pendeldienst voorzien die je naar de
Spot en een studioproject brengt.

Overstraat 34
3290 Diest
www.martinevancamp.be

Koning Albertstraat 88
3290 Diest
www.martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede
www.martinevancamp.be

Regionaal Ziekenhuis
Heilig Hart Tienen

Overkophuis - Tienen

VZW Ooievaarsnest

OverKop Tienen opent zijn deuren!

Welkom in onze kinderopvang.

Bezoek ons!

OverKop Tienen is een plek voor jongeren
van 12-25 jaar.

VZW Ooievaarsnest, een hart voor zorg
en kinderen. Vele handen die zorgen
voor kinderen en hun gezinnen.

Meer weten over een 'vriendelijke'
keizersnede, een slaaponderzoek of zorg
bij het levenseinde? Een zorgpad voor
patiënten met een stoma, wat is dat?
Waarvoor kun je terecht in het geriatrische
dagziekenhuis? Kom tussen 13 en 17 uur
naar onze open dag.
Maak er gerust een gezinsuitstap van.
We hebben leuke animatie voor kinderen,
van babymassage tot een escape room!

Vandaag zijn we open voor alle leeftijden,
en nodigen we jullie uit om te ontdekken
wie we zijn, wat we doen & waarvoor je
bij ons terecht kan!
Je kan actief meedoen in ons aanbod,
gewoon een drankje komen nuttigen,
of even in de zetel komen zitten.

We nodigen u uit om een kijkje te komen
nemen in de verschillende leefgroepen
van het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse kinderopvang, met
randanimatie, hapje en drankje.
Om 11, 14 en 15 uur toelichting over
onze pedagogische visie.

In OverKop doe je datgene waar je
nood aan hebt :-)

Iedereen van harte welkom!

OverKop Tienen
Ooievaarstraat 28
3300 Tienen
www.overkop.be/huizen/tienen

Veldbornstraat 16
3300 Tienen

van 13u tot 17u
Kliniekstraat 45
3300 Tienen
www.rztienen.be

Wit-Gele Kruis
Afdeling Tienen
Welkom thuis
Wil je weten wat een thuisverpleegkundige
en een zorgkundige zoal doen? Ben je
benieuwd welke gespecialiseerde zorgen
het Wit-Gele Kruis biedt? Of ben je op zoek
naar een nieuwe job en wil je mee het
verschil maken voor onze patiënten?
We verwelkomen je graag!

Wolvenpad 26 bus 12
3300 Tienen
www.witgelekruis.be

Zorgbedrijf Antwerpen

Hier ben
je welkom!
Provincie
Antwerpen

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Woonzorgcentrum De Gulden Lelie
• van 10.30 tot 11.30, van 13.30 tot
14.30, van 15 tot 16 uur: introductie
in dementie
• om 11, 13, 14.30 en 16 uur: rondleidingen
• van 13.30 tot 16.30 uur: dj Serge
Tentoonstelling ageing, infomarktje, taart
en koffie voor 1,1 euro, diverse activiteiten
op de afdelingen, ...

Schoytestraat 19
2000 Antwerpen
03 224 72 11

INMOTION

Dienstencentrum Cadix

Residentie 14 Van Schoonbeke

Zorgbedrijf Antwerpen

Officiële opening nieuwbouw

Welkom in 14 Van Schoonbeke

Woonzorgcentrum Monnikenhof

Bezoek ons nieuw dienstencentrum en
ontdek de wandelrally Het Eilandje.
- Om 14.30 uur: officiële opening
nieuwbouw met gastoptreden
Axl Peleman.
- Doorlopend: rondleidingen nieuwbouw, live uitzending Radio Minerva,
infomarkt, kinderanimatie, fotobooth,
fototentoonstelling, plaktatoeages,
oesterbar en barbecue.

In het hartje van Antwerpen kan je
Residentie 14 Van Schoonbeke terugvinden.

Bezoek de nieuwbouw van het
woonzorgcentrum en het bestaande
dienstencentrum Molengeest.

Het zijn 20 erkende assistentiewoningen
die tegemoet komen aan alle mogelijke
wensen van de bewoners.
Niet alleen is de residentie fantastisch
gelegen. Ook de zorg- & dienstverlening
worden door uitbater AWPRO op maat
van iedere bewoner uitgewerkt.

Programma:
Rondleidingen, familiemaaltijd in het
dienstencentrum, strijkactie,
(buurt)infomarkt, belevenistafel,
optredens, kinderanimatie, stoet Oude
Gans, ...

Kom en ervaar de kwaliteit.

August Michielsstraat 35
2000 Antwerpen
03 431 67 80

Van Schoonbekestraat 8 - 18
2018 Antwerpen

Monnikenhofstraat 109
2040 Berendrecht
03 561 16 11
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

FPC Antwerpen

Zorgbedrijf Antwerpen

Dagopvang Het Klaverblad

Zorg op maat voor geïnterneerden

Dienstencentrum Bosuil

Kom eens op kijken!

In FPC Antwerpen behandelen we
forensisch psychiatrische patiënten,
met als doel het risico op het plegen van
nieuwe strafbare feiten te verminderen
zodat een (hernieuwd) verblijf in de
samenleving veilig en mogelijk is.

Dienstencentrum Bosuil en woonzorgcentrum De Pelikaan nemen u mee op
interactieve rondleidingen in de thema's
"Wonen en leven bij Zorgbedrijf
Antwerpen" en "Werken in de Zorg".

Het Klaverblad biedt dagelijkse
activiteiten en sociale contacten in
een gezellige, huiselijke sfeer.

Je krijgt een toelichting over de werking
en een rondleiding door het centrum.
Inschrijven via www.fpcantwerpen.be
is noodzakelijk (vanaf 12 februari).

Ontdek verder een lekkere driegangen
lunch, optredens, lekkere hapjes en
drankjes, kinderanimatie, een rit met riksja
en om 14 uur een lezing “Maaltijdbeleving
voor personen met dementie".

Ouderen, zorgbehoevenden en hun
mantelzorgers kunnen hier in een rustige
omgeving overdag hun tijd doorbrengen.
Een mooie oplossing als de zorg thuis
onvoldoende georganiseerd kan worden.
Nieuwsgierig? We ontvangen je graag
op de Dag van de Zorg!

Beatrijslaan 96
2050 Antwerpen

Bosuil 160
2100 Deurne
Bel 03 360 40 71
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Schoolstraat 41
2110 Wijnegem

Astor vzw

Zorgbedrijf Antwerpen

ICZO vzw

Welkom in de Schoolstraat 41!

Nieuwbouwproject Gitschotelhof

Uitnodiging Infomomenten

Met kwaliteitsvolle architectuur creëert
Astor vzw zeven assistentiewoningen in
het centrum van Wijnegem.

Sinds het najaar 2019 zijn 34 servicesflats
en de polyvalente zaal van het nieuwe
dienstencentrum Boelaer in gebruik
genomen. Tegen 2021 bouwen we nog
64 extra serviceflats, 1 VillaVip en voltooien
we het dienstencentrum Boelaer.

Chronische pijn:
- Van wetenschap naar dagdagelijkse
praktijk
- Ademhalings- en ontspanningstherapie
/ Hyperventilatie
- Orthomoleculaire gezondheidszorg
- Zenuwrefloxologie en Manuele
Neurotherapie
- Praktijkmanagement in de
gezondheidszorg
- Acupunctuur, Dry Needling, Tui Na,
Voeding, Fythotherapie
- Psyche en voeding, Darmtherapie
- Relaxatie- en stressmanagement,
slaapcoach
Gratis inschrijven via website aub!

Gepersonaliseerde zorg is er op vraag
verkrijgbaar. De ontmoetingsruimte en
de centrale ligging bieden kansen om
kennis te maken met buren en deel te
nemen aan het lokale buurtleven.
Laatste assistentiewoning beschikbaar!

Programma:
Rondleidingen in de nieuwbouw,
infostand, lekkere hapjes en drankjes,
muzikale intermezzo's ...

Rondleidingen om 11u, 13u en 15u.

Schoolstraat 41
2110 Wijnegem
www.astorvzw.be

Lodewijk van
Berckenlaan 361
2140 Antwerpen
tel. 03 431 88 11
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

van 09u tot 17u
Joe Englishsstraat 56
2140 Antwerpen
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Primavera vzw

Zorgbedrijf Antwerpen

Dienstencentrum De Zeelbaan

SAMENuniek

Woonzorgcentrum Hof De Beuken

Dienstencentrum De Zeelbaan blaast
25 kaarsjes uit in 2020! Ook woonzorg
centrum Sint Bartholomeus zwaait de
deuren open. Kom langs voor een
brunch om 11 uur, een snoepwandeling,
rondleidingen, optredens, zorgsketches,
demo tilmateriaal en een kortfilm van
20 minuten over dementie, ...

Primavera biedt ondersteuning aan
volwassenen met een verstandelijke
beperking.

Woonzorgcentrum Hof De Beuken viert
haar 50 jarig jubileum. Ook diensten
centrum Blankenberg zet de deuren open.
• om 10.30 uur: officiële opening
tentoonstelling “50 jaar Hof De Beuken”
• van 13.30 tot 17 uur: DJ Paul Van Dessel
in thema “Jaren ’70.”

Graag zetten we de deuren open in
onze dag- en woonondersteuning.
Hier kunnen jullie kennis maken met
de verschillende activiteiten die we
samen met onze cliënten uitwerken.

Lancering Beukenbier, driegangenlunch,
rondleidingen, workshops, strijkactie.

Graag tot dan!

van 13u tot 17u
Elf Novemberstraat 33
2170 Merksem
03 431 62 80
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Terlindenhofstraat 160
2170 Merksem
www.primavera-vzw.be

Geestenspoor 73
2180 Ekeren
03 544 44 11
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

AZ Herentals

CADO Herentals

CADO Westerlo

Modern en vernieuw(en)d

WELKOM

En 's avonds terug naar huis

Warme zorgverlening in een modern
en vernieuw(en)d ziekenhuis, dat is
AZ Herentals! Onze medewerkers zetten
zich elke dag in voor onze patiënten,
bezoekers en collega’s.

Kom deze zondag zeker kijken naar
onze dagopvang voor ouderen.

Cado Westerlo biedt overdag opvang
aan ouderen en zorgbehoevenden.

We bieden professionele zorg aan en een
zinvolle tijdsbesteding op maat in een
warme, huiselijke sfeer. Als dagopvang
kunnen we mantelzorgers af en toe
ontlasten in hun zorg en het mogelijk
maken dat mensen langer thuis blijven
wonen.

Bent u nieuwsgierig naar onze werking?
Op de Dag van de Zorg zetten we onze
deuren voor u open. Kom ons bezoeken op
de benedenverdieping van het vroegere
woon-zorgcentrum Parel der Kempen,
in de vernieuwde gebouwen van lokaal
dienstencentrum TerHarte.

We ontvangen iedereen met
een kopje koffie met cake.

Tot dan!

Uiteraard moet je de nieuwe operatiezalen
gezien hebben en een bezoekje brengen
aan de revalidatieruimtes. Maar er is veel
meer. Laat je verrassen door de
veelzijdigheid van ons ziekenhuis!

van 13u tot 17u
Nederrij 133
2200 Herentals
www.azherentals.be

Vorselaarsebaan 1
2200 Herentals
www.welzijnszorgkempen.be

Verlorenkost 22
2260 Westerlo
gezinszorg.westerlo@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

CADO Lille

VZW Jolig

Zorggroep Orion

Welkom!

Plezier voor het ganse gezin!

Kom je een kijkje nemen bij ons?

In onze dagopvang voor ouderen bieden
we onze bezoekers een professionele zorg
en een leuke tijdbesteding op maat in een
warme, huiselijke sfeer. Als dagopvang
kunnen we de mantelzorgers af en toe
ontlasten in hun zorg en het mogelijk
maken dat mensen langer thuis kunnen
blijven wonen.

Omdat iedereen gelukkig mag zijn en het
recht heeft op hulp wanneer het nodig is.
Een greep uit ons aanbod;
- Zinvolle dagbesteding
- Vrijwilligers werk
- Creatieve ateliers
- Crisis hulp
- Ondersteuning en begeleiding
- Groene zorg
- Vrijetijdsbesteding
- G-sport
- Time out projecten
- ...

Welkom bij Zorggroep Orion. Je maakt er
kennis met het aanbod en de werking van
onze dienstencentra en de ambities van de
zorggroep voor de komende jaren. Er zijn
rondleidingen in WZC De Wending en in
één van onze assistentiewoningen.
Ook LDC Albert Van Dyck heet je welkom.
Je krijgt tevens alle info over een loopbaan
in de zorg bij ons.

We ontvangen iedereen met een
kopje koffie, cake en versnaperingen.

van 13u tot 17u
Kloosterstraat 1
2275 Lille
www.welzijnszorgkempen.be

van 11u tot 16u
Walravensbaan 4
2275 Lille
www.vzw-jolig.com

Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
www.zorggroep-orion.be

INMOTION

Residentie De Veiling

CADO Vosselaar

Residentie Fransen

Welkom in Residentie De Veiling

Een kennismaking met...

Welkom in Residentie Fransen

Net buiten het centrum van Hoogstraten
kan je Residentie De Veiling terugvinden.

Wordt de zorg voor je partner, ouder,
familielid te zwaar? Maar is de stap naar
een woon- en zorgcentrum te groot?

Dicht bij het centrum van Ravels kan
je Residentie Fransen terugvinden.

Het zijn 20 erkende assistentiewoningen
die tegemoet komen aan alle mogelijke
wensen van onze bewoners.
Niet alleen is de residentie fantastisch
gelegen. Ook de zorg- & dienstverlening
worden door uitbater AWPRO op maat
van iedere bewoner uitgewerkt.

Dan kan CADO een oplossing bieden.
Je kan bij ons terecht voor een huiselijke
dag door te brengen met de andere
gasten (max. 8 personen).
Kom zeker op 15 maart eens langs om
kennis te maken met onze werking.

Kom en ervaar de kwaliteit.

Het zijn 17 erkende assistentiewoningen
die tegemoet komen aan alle mogelijke
wensen van onze bewoners.
Niet alleen is de residentie fantastisch
gelegen. Ook de zorg- & dienstverlening
worden door uitbater AWPRO op maat
van iedere bewoner uitgewerkt.
Kom en ervaar de kwaliteit!

Graag tot dan!
van 13u tot 17u
Katelijnestraat 41
2320 Hoogstraten
www.awpro.be

CADO Ravels
Collectieve Autonome Dagopvang
Ouderen en mensen met een
zorgbehoefte blijven liefst zo lang
mogelijk in hun eigen thuisomgeving
wonen. Dit kan met de hulp van
mantelzorgers. Om de mantelzorg even
op adem te laten komen, kan de oudere
of persoon met een zorgbehoefte
terecht in CADO.

van 13u tot 17u

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

Groep van Assistentiewoningen
Gaudium-Mol
GAW Gaudium-Mol
Op de hoek Guido Gezellestraat-Bergstraat
werden 64 erkende assistentiewoningen
opgericht rond een prachtige groene
binnentuin.
De centrale ligging, de veelzijdige
ontmoetingsruimtes en de ondersteuning
door Familiehulp garanderen bovendien
een actieve en sociale omgeving waarin
hedendaagse, actieve senioren zich veilig,
gestimuleerd en erkend weten.
van 11u tot 17u

Weeldestraat 7
2381 Weelde
www.welzijnszorgkempen.be

Guido Gezellestraat 20
2400 Mol
www.gaudium-mol.be

Sociaal Huis Geel

Astor vzw

Geel 'De Barmhartige Stede'

Welkom in Klein Veldekens!

Zorg en welzijn staat in Geel voorop.
Het Sociaal Huis stelt haar deuren open.
Ervaar van welke dienstverlening u kan
genieten om langer thuis te blijven wonen
of informeer u over het leven en wonen in
het woonzorgcentrum Wedbos.

Met kwaliteitsvolle architectuur creëert
Astor vzw levensbestendige woningen
voor een divers publiek. Zorg is op vraag
en op maat beschikbaar.

U bent van harte welkom van 13 tot 17 uur
in het sociaal huis van Geel.

De ligging nabij het centrum van Geel en
de publieke functies op de site helpen
zelfstandig te wonen en deel te nemen
aan het lokale buurtleven.
Rondleidingen in assistentiewoningen en
groepswoningen om 11u, 13u en 15u.

Klein Ravels 52
2380 Ravels
www.awpro.be

Residentie De Schans
Assistentiewoningen Mol Centrum
Residentie De Schans, is een kleinschalig
woon- en zorginitiatief waar "de bewoner"
centraal staat!
Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk
is (te onveilig/te veel onderhoud) of u bent
op zoek naar gezelschap en u bent nog
te goed voor een woonzorgcentrum, dan
bent u bij ons van harte welkom!
Tot zondag, de koffie staat klaar!

Gasthuisstraat 4
2400 Mol
Tel. : 014 - 960 590
info@residentiedeschans.be
www.residentiedeschans.be

Seniorencampus
De Witte Bergen
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.
De Witte Bergen maakt deel uit van
Senior Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit
en eigenheid.

van 13u tot 17u
Sociaal Huis Geel
J.-B. Stessensstraat 69
2440 Geel

Klein Veldekens
Groenhuis 55
2440 Geel
info@astorvzw.be

Diestweg 1
2460 Lichtaart
www.dewittebergen.be
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Heilig-Hartziekenhuis Lier

Welkom in De Anjers!

Kom en beleef een hart voor zorg

Met kwaliteitsvolle architectuur creëert
Astor vzw comfortabele assistentie
woningen in een rustige, groene
omgeving nabij het centrum van Balen.
Gepersonaliseerde zorg kan er op
vraag verkregen worden.

Benieuwd hoe wij ‘een hart voor zorg’
dagelijks in de praktijk brengen? Kom en
beleef het zelf tijdens een boeiende en
interactieve ontdekkingsreis doorheen
het Lierse ziekenhuis.

Rondleidingen om 11u, 13u en 15u.
Inschrijvingen assistentiewoningen
mogelijk. Vrijwilligers welkom!

Laat je onderdompelen in een perfecte
mix van informatie, workshops en animatie
voor jong en oud!
Kortom, een niet te missen dag waarop
je kijkt, leert en doet!

GZA Zorg en Wonen
woonzorgcampus De Hazelaar
Welkom bij De Hazelaar!
Kom op 15 maart kennismaken met onze
diverse woonvormen. Van 13 tot 17 uur
bent u welkom voor:
• rondleidingen doorheen de campus
met meer informatie over het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen,
het dagverzorgingscentrum en het
lokaal dienstencentrum;
• activiteiten (hindernissenparcours,
gezondheidsmarkt...);
• een hapje en een drankje in de cafetaria.
van 13u tot 17u

De Anjers
Veststraat 100-106
2490 Balen
Tel 014 75 76 63
Info@astorvzw.be

Mechelsestraat 24
2500 Lier
www.hhzhlier.be

Witvrouwenveldstraat 1
2550 Kontich
www.gzazorgenwonen.be

'T Hof Van Waerloos

Iona vzw

Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgeloos genieten

Zorg voor buitengewone mensen.

Nieuw dienstencentrum Boeksveld

In onze erkende assistentiewoningen
vindt u de start van een onbezorgde
toekomst voor u of uw ouders.

Iona is een voorziening voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een
mentale beperking.

In 't Hof van Waerloos maken we van
een huis een thuis. De woningen zijn
aangepast aan alle noden. Bewoners
genieten van de ontmoetingsruimte,
grote tuin, activiteiten en aanwezigheid
van de zorgassistent.

Wij nodigen u graag uit om de veilige, en
stimulerende leef-, leer- en werkomgeving
van onze cliënten te ervaren.
Bent u benieuwd hoe wonen, werken
en leren er op Iona aan toe gaat?
Hoe dit allemaal gebeurt vanuit de
antroposofische mensvisie?

In de groene omgeving van het
Neerlandpark openden we begin dit jaar
een nieuw dienstencentrum en
79 serviceflats. De flats hebben 1 of 2
slaapkamers en zijn instapklaar afgewerkt,
volledig op maat van senioren.

Wij tonen u met plezier de beschikbare
woningen!

Programma:
Rondleidingen in nieuwbouw, info over
verkoop/verhuur van een serviceflat,
randanimatie, ...

Van harte welkom op 15 maart 2020.
van 10u tot 16u

F. Maesstraat 52
2550 Waarloos
www.thofvanwaerloos.be

Nieuwe Bevelsesteenweg 66
2560 Kessel
www.ionavzw.be

Krijgslaan 241
2610 Wilrijk
03 431 84 80
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Zorgbedrijf Antwerpen

AZ Sint-Maarten

Nipro iMEP Mechelen

Dienstencentrum Oversnes

Jobs in elke schakel van zorg.

Welkom in ons opleidingscentrum!

• Om 12.30 uur lekkere driegangenlunch:
tomatensoep met balletjes varkenswangen in rode wijn van het
huis, witloofslaatje en kroketten gebak
• om 14, 14.45 en 15.30 uur:
rondleidingen serviceflats

AZ Sint-Maarten: een verrassend veelzijdig
ziekenhuis. Ontdek wat we als werkgever
bedoelen met ‘ambitieus, innovatief, met
een warm hart’ tijdens een 45 minuten
durende rondleiding.
Meer weten over onze vacatures en
interessante arbeidsvoorwaarden?
Ook ons HR-team staat voor jou klaar.
Info en programma op
www.azsintmaarten.be/dagvandezorg.

Met heel veel trots stellen wij ons nieuw
opleidingscentrum voor waar wij volgende
opleidingen aanbieden:
. Theoretisch: Lezingen, presentaties,
discussies, webinars, leren op afstand.
. Praktisch: Realistische simulaties.
. Nefrologie: Hemodialyse, vaattoegang.
. Reanimatie cursus: Basic (BLS) en
Advanced Cardiac (ACLS).
. Zorg binnen het ziekenhuis:
Spoed, IC, CRM.

Liersesteenweg 435
2800 Mechelen
www.azsintmaarten.be

Blokhuisstraat 40
2800 Mechelen
www.nipro-imep.com
imep@nipro-group.com

Doorlopend infomarkt, lekkere hapjes
en drankjes.

Krijgslaan 110
2610 Wilrijk
03 431 84 70
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

INMOTION

Rode Kruis-Vlaanderen

Huis van de Zorg

Kom langs op zaterdag 14 maart

WZC Ten Weldebrouc - DVC 't Sas

Kom bloed of plasma geven in een van
onze 13 donorcentra op zaterdag 14
maart tussen 9u en 15u of kom naar onze
rondleiding in het Donorcentrum van
Mechelen en ontdek welke van onze jobs
bij jou past.

We zetten onze deuren voor jullie open.
Bewandel de "levensweg" en werp een
blik op het leven van onze bewoners in
het WZC.

We organiseren drie rondleidingen van
ongeveer een uur (10u, 11u30 en 14u).
Nadien kan je kennismaken met enkele
medewerkers en kan hen je vragen stellen.
Reserveer nu.

Ontdek de sleutel van onze escaperoom,
geniet van kunstwerken van onze
bewoners op de Montmartre boulevard
en sluit uw bezoek af met een hapje aan
de foodtrucks of het dessertenbuffet.
Ook aan de kleinsten werd gedacht.
Dus voor elk wat wils!

Motstraat 42
2800 Mechelen
www.rodekruis.be

Westzavelland 42
2830 Willebroek
www.willebroek.be

Huis van de Zorg
Dienst Thuiszorg

Therapeutisch centrum ensō

Kom kennismaken en ontdek of het
Huis van de Zorg ook een thuis is voor jou?
Breng familie en vrienden mee, samen
maken we er een leuke dag van.
-

Bewandel onze levens(echte)weg
Ontsnap uit onze escaperoom
Bezoek één van onze seniorenflats
Een hapje eten kan aan één van
onze foodtrucks

Tot dan, we kijken er naar uit je te
ontmoeten!

zorgdieren en teambuildings
Ensō is een therapeutisch centrum
voor kinderen, jongeren en hun gezin.
We bieden ook teambuildings aan.
We werken ervaringsgericht, met dieren,
midden in het groen.
Kom kennismaken met onze dieren:
je kan ze helpen verzorgen, er even mee
wandelen, ...
Doe opdrachten op een reuze-wereldbol
of met een parachutedoek tijdens een
mini-teambuildingsactiviteit.

Hier ben
je welkom!
Provincie
Limburg

(tenzij anders vermeld)

Ons team verwelkomt je met een hapje,
drankje & animatie voor de kids!

Wilgenhof 2
2830 Willebroek
03 860 34 97
infoldc@willebroek.be

Woonzorgcentrum
Villa ter Molen
Werken in de zorg hartverwarmend!
Het team en de bewoners van Villa ter
Molen ontvangen je op zondag 15 maart
met open armen. We tonen u graag hoe
het leven achter de schermen van een
woonzorgcentrum is.
Via rondleidingen, inleefsessies en
lezingen nemen we je mee in onze
werk- en leefwereld.
We voorzien ook heel wat randanimatie
om er voor groot en klein een leuke
zondagnamiddag van te maken.

Papestraat 26 A
2930 Brasschaat
http://www.enso.be

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

Salvator Welzijnscentrum vzw

Familiehulp

Werken met hoofd, handen en hart

Familiehulp toert met Care-a-van

Laat je begeleiden doorheen onze
5 verschillende woonvormen. Maak tevens
kennis met ons multidisciplinair team
en onze bewoners. Een hapje en een
drankje wordt jullie aangeboden in een
ontspannen sfeer met op de achtergrond
een muzikaal intermezzo. Dit terwijl de
allerkleinste onder ons worden verwend
door de clown.

Tijdens de Dag van de Zorg draaien we de
rollen om. Wij komen naar onze potentiële
collega's toe!

Kom op bezoek en ontdek een (t)huis
voor iedereen!
van 13 tot 17u

van 10u tot 17u

Kom kennismaken met onze gezellige,
boeiende, sportieve, ... activiteiten.
Beleef onze werking en neem deel aan
één van onze toffe workshops.
Wist je dat we nog steeds op zoek zijn naar
enthousiaste vrijwilligers die zorg dragen
voor andere mensen of zelf activiteiten
kunnen organiseren?

van 13u tot 17u

Team Thuiszorg
Wilgenhof 26
2830 Willebroek

#Da'sOnderdemensen blijvenkomen!

Tot dan!

zaterdag 14 maart van 9u tot 15u

Het warmste huis

Huis van de Zorg - Lokaal
dienstencentrum De Wilg

Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
www.salvatorwelzijnscentrum.be

Bij Familiehulp kunnen we immers heel
wat helpende handen gebruiken.
Verzorgenden, huishoudhulpen in de zorg
of met dienstencheques, oppassers, ...
maar ook pakweg IT-ers vinden er die
dag misschien wel de job van hun leven
bij ons!

van 10u tot 12u
Te bezoeken bij
Salvator vzw
Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
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Seniorencampus Clarenhof

de Wiekslag vzw

Een waardig levenseinde

Onze missie "In Caring Hands"

JEUGDZORG IN DE KIJKER

Je kan bij ons doorlopend terecht voor
info over mogelijke beslissingen bij het
levenseinde: euthanasie, weigeren van
behandelingen (patiëntenrechten),
orgaandonatie, ...

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.
Clarenhof maakt deel uit van Senior Living
Group, toch behoudt elke voorziening zijn
lokale authenticiteit en eigenheid.

Namens de sector Bijzondere Jeugdzorg
stelt de Wiekslag vzw op zondag 15 maart
2020 de deuren open van haar afdeling
Route 4.
Dit zijn kleinschalige wooneenheden waar
4 jongeren in co-housing wonen.

Via wilsverklaringen kan jij de regie over
jouw leven en het levenseinde mee in
handen nemen! Ons team beantwoordt
je vragen en indien gewenst helpen we je
met het invullen van je wilsverklaringen.

We heten je graag welkom voor een blik
achter de schermen van de jeugdzorg,
een woordje uitleg en een rondleiding.

Albrecht Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt

Guffenslaan 43
3500 Hasselt
www.campusclarenhof.be

de Wiekslag vzw
Afdeling Route 4
Jukstraat 33
3500 St-Lambrechts-Herk

ServiceResidentie Bocasa

Serviceresidentie Integra

Campus Corsala

Dompel je onder en ontdek!

INTEGRA: Integrale en Integere zorg!

Corsala opent zijn deuren!

Maak kennis met het leven, wonen
en werken in ons woonzorgcentrum:
14u-16u: workshops & infostanden
16u-17u: afterparty met Pat Krimson
(2Fabiola)

We heten je welkom in onze kleinschalige
gezellige residentie met hoogwaardige
afwerking bestaande uit 11 flats en 5
woningen.

Een dynamisch hart voor je oude dag!

Kom je met de hele familie? Fijn!
Er is randanimatie voor groot en klein.
Dompel je onder in onze gezellige sfeer
en ontdek wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Nieuwsgierig? Kom eens langs!

Om het in de woorden van een van
onze bewoners te zeggen:
“Sinds ik te Integra woon, heb ik altijd het
gevoel dat ik op vakantie ben, er heerst
absoluut geen rusthuis- of ziekenhuisgevoel.”
Hopelijk tot dan!

van 14u tot 17u

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

BoCasa
Vrunstraat 15-17
3550 Bolderberg
info@bocasa.be

Alkerstraat 32A
3570 Alken
Tel.: 011/31 65 28
www.integra-alken.be

Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Koersel (Beringen)

CM Zorgmakelaar

Residentie Molenhoek

Woonzorgcentrum Heyvis

CM Zorgmakelaar, Thuis in zorg

Welkom in Residentie Molenhoek

Kom een kijkje nemen!

Residentie Zilverzand is een groep
erkende assistentiewoningen in
het centrum van Hechtel.

Pal in het centrum van Lanaken kan je
Residentie Molenhoek terugvinden.

In woonzorgcentrum Heyvis vinden
124 bewoners een nieuwe thuis, met
warme kwalitatieve zorg en leuke
activiteiten in een hedendaagse
accommodatie.

Kom onze modelwoning, ingericht in
samenwerking met Goed Thuiszorgwinkel,
bezoeken en neem vrijblijvend deel aan
een gezondheidstest.
Iedereen is welkom!

Het zijn 65 erkende assistentiewoningen
die tegemoet komen aan alle mogelijke
wensen van onze bewoners.
Niet alleen is de residentie fantastisch
gelegen. Ook de zorg- & dienstverlening
worden door uitbater AWPRO op maat
van iedere bewoner uitgewerkt.
Kom en ervaar de kwaliteit!

van 14u tot 17u
Residentie Quies
Grotestraat 45
3600 Genk
zorgmakelaar.genk@cm.be

Tijdens de dag van de zorg bieden we
u een gevarieerd programma met
rondleidingen, tentoonstellingen, muziek,
kinderanimatie, een hapje en een drankje.
Van harte welkom om ons woonzorg
centrum beter te leren kennen!
van 13u30 tot 17u

Molenweideplein 66
3620 Lanaken
www.awpro.be

Rijksweg 106
3630 Maasmechelen

INMOTION

Assistentiewoningen
Residentie Tienhof
Zorgeloos genieten van het leven!
Residentie Tienhof, in de nabijheid van
Woonzorgcentrum Ocura, beschikt over
15 huurappartementen voor 65-plussers
die nog zelfredzaam zijn, maar nood
hebben aan een aangepaste, veilige
woning. De bewoner heeft dus volop
kansen om langer zelfstandig te wonen
doordat de nodige zorg samen met de
woonassistent en/of mantelzorger
georganiseerd kan worden. Wij en onze
bewoners verwelkomen u graag.
van 11u tot 16u

Orelia Serrenhof

WZC / AW "DE BLOKEN"

Gloednieuwe woonzorgcampus

Zorgeloos en met zorg genieten

Hoe geeft Orelia vorm aan een warme
thuis? Kom kennismaken met onze
werking en dit nieuwe gebouw. Bezoek
het woonzorgcentrum en een demo-
assistentiewoning. Daarna geniet je
van een drankje in ons O'Café.

Zorgeloos genieten door het gebruik van
nieuwe (zorg-)technologieën? Genieten
van een nieuw woonconcept in Uw buurt?
Het Kan!

Orelia Serrenhof vervangt de Truiense
woonzorgcentra La Madrugada en
Laurentius. De nieuwbouw omvat een
woonzorgcentrum en 33 erkende
assistentiewoningen.

Viaductstraat 11
3800 Sint-Truiden
www.orelia.be

vzw Ocura Montenaken

Residentie Zilverzand

Opening nieuwbouw april 2020!

CM Zorgmakelaar, thuis in zorg.

Welkom in Ocura Montenaken!
Met veel trots stellen wij ons nieuw
woonzorgcentrum voor, waar wij de
volgende diensten aanbieden: kleinschalig
wonen (nieuw!), zorgflats (nieuw!),
kortverblijf en oriënterend kortverblijf
(nieuw!), dagverzorgingscentrum De
Bron, erkende woongelegenheden voor
personen met jongdementie (nieuw!),
vrijwilligers- en buurtwerking.

Residentie Zilverzand is een groep
erkende assistentiewoningen in
het centrum van Hechtel.
Kom onze modelwoning, ingericht in
samenwerking met Goed Thuiszorgwinkel,
bezoeken en neem vrijblijvend deel aan
een gezondheidstest.
Iedereen is welkom!

Vanaf 14.30u is iedereen welkom op ons
huiskamerconcert met hapje-tapje!

Vriendschapsplein 1
3940 Hechtel- Eksel
zorgmakelaar.limburg@cm.be

Howest Confuciusinstituut

Welzijnsvereniging Mintus

Gratis infomomenten i.s.m. ICZO

Hier werken en wonen mensen

* Voetreflexologie
* Orthomoleculaire
Gezondheidszorg
* Acupunctuur, Dry Needling,
Tuina, Chinese voedingsleer,
Fytotherapie
Demonstratie Qigong

Dompel je onder in een unieke
belevingswandeling.
Beleef hoe je als zorgkundige, verpleegkundige, ergotherapeut of polyvalent
medewerker persoonsgerichte zorg
dagelijks realiseert ...
Ervaar hoe wij ons laten inspireren door
kleine dingen die grootse gevolgen
hebben voor onze bewoners.
De plaatsen zijn beperkt!
Meer info en inschrijven
via www.mintus.be/dagvandezorg.

van 14u tot 17u
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
www.howest.be
www.confuciusinstituut.be

Blokenstraat 15a
3830 Wellen
www.careion.be/de-bloken

Hier ben
je welkom!
Provincie
WestVlaanderen

van 14u tot 17u

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken
www.ocura.be

Iedereen van harte welkom!

Kom ons gerust een bezoek brengen
op de ‘Dag van de Zorg’.
We geven met plezier de nodige
informatie!

van 13u tot 17u

Residentie Tienhof
Tienhof 23
3798 Voeren
www.ocura.be

van 12u30 tot 17u

Onze slim ontworpen assistentiewoningen,
in de nabijheid van het woonzorgcentrum,
maken het nemen van deze beslissing
makkelijk.

Woonzorgcentrum De Vliedberg
Ruddershove 1
8000 Brugge
050 32 77 00
dagvandezorg@mintus.be
www.mintus.be/dagvandezorg

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)
Wijkgezondheidscentrum
De Bruggen
Unieke eerstelijnszorg
WGC De Bruggen is een eerstelijnscentrum
waar huisartsen, verpleegkundigen en
andere zorgverstrekkers (psycholoog,
diëtist, maatschappelijk werker) onder één
dak samenwerken aan de gezondheid en
het welzijn van de ingeschreven patiënten.
Deze unieke manier van samenwerking
biedt een integrale en toegankelijke zorg
voor de patiënt en de omgeving.

van 13u tot 17u
Sint-Pietersnoordstraat 40A
8000 Brugge
www.wgcdebruggen.be

53

54
Familiehulp

Pleegzorg West-Vlaanderen

Dagcentrum wzc Sint-Jozef

Familiehulp toert met Care-a-van

Nieuwbouw in Sint-Andries

Zinvolle dagbesteding

Tijdens de Dag van de Zorg draaien we de
rollen om. Wij komen naar onze potentiële
collega's toe!

Eind 2019 namen drie teams voor de
begeleiding van minderjarigen in
pleegzorg regio Brugge, hun intrek in een
nieuwbouw in de Diksmuidse Heerweg 47
te Sint-Andries Brugge.

Het dagcentrum Emaus heeft een
thuiszorgondersteunende functie.
Hierdoor kan de familie/mantelzorger
ontlast worden. Men krijgt ademruimte
en de zorg voor de oudere thuis kan
langer volgehouden worden.

Bij Familiehulp kunnen we immers heel
wat helpende handen gebruiken.
Verzorgenden, huishoudhulpen in de zorg
of met dienstencheques, oppassers, ...
maar ook pakweg IT-ers vinden er die
dag misschien wel de job van hun leven
bij ons!

Op de Dag van de Zorg zetten we graag
de deuren open om een inkijk te geven in
onze nieuwe kantoren en onze werking
toe te lichten aan het grote publiek.

We stellen het dagcentrum open op
de Dag van de Zorg, zodat u kan kennis
maken met de werking ervan.
Alvast tot dan!

Zaterdag 14 maart! van 11u tot 15u
van 13u tot 17u

Te bezoeken bij
Rode Kruis-Vlaanderen
Donorcentrum Brugge
Stationsplein 10
8000 Brugge

Afdeling Brugge
Diksmuidse Heerweg 47
8200 Brugge (Sint-Andries)
www.pleegzorgvlaanderen.be/
west-vlaanderen

Spoorwegstraat 250
8200 Sint-Michiels (Brugge)
www.sintjozef-wzc-sintmichiels.be

Zorghuis Oostende

Seniorcity Oostende

Seniorcity Wenduine

"Bijna - als - thuis" huis

Ontdek de nieuwe zorgorganisatie

Ontdek de nieuwe zorgorganisatie

Zorghuis Oostende biedt opvang aan
masx 3 mensen met kanker, dit kan zowel
voor, na of tijdens hun behandeling
zijn. Onze vrijwilligers zijn dag en nacht
aanwezig. Ze luisteren naar het verhaal van
de gasten en zorgen voor een aangenaam
verblijf. We zetten op de Dag van de Zorg
graag even onze deuren open om kennis
te maken met het Zorghuis!

Kom ons bezoeken en ontdek wat wij voor
jou kunnen betekenen. In alle stilte en alle
vurigheid werken 11 organisaties naar de
lancering van de nieuwe zorgorganisatie.
Met gebundelde krachten, middelen en
mensen gaan ze de nieuwe uitdagingen
in de zorgsector aan.

Kom ons bezoeken en ontdek wat wij voor
jou kunnen betekenen. In alle stilte en alle
vurigheid werken 11 organisaties naar de
lancering van de nieuwe zorgorganisatie.
Met gebundelde krachten, middelen en
mensen gaan ze de nieuwe uitdagingen
in de zorgsector aan.

Tot dan!

Bezoek onze assistentiewoningen in
Oostende en ontdek wat wij voor jou
kunnen betekenen!

Bezoek onze assistentiewoningen in
Wenduine en ontdek wat wij voor jou
kunnen betekenen!

Pater Pirelaan 5
8400 Oostende
www.zorghuisoostende.be

Leopold Van Tyghemlaan 90
8400 Oostende
www.seniorcity.be

Brugsesteenweg 80-84
8420 Wenduine
www.seniorcity.be

Welzijnshuis Middelkerke

Welzijnshuis Middelkerke Lokaal Dienstencentrum

Zorg voor iedereen
Maak kennis met de diensten van het
Welzijnshuis. Je krijgt de kans om via een
interactief parcours de ruime dienst- en
hulpverlening te ontdekken. Kom een
kijkje nemen in onze gloednieuwe
assistentiewoningen! Ook onze
allerkleinsten kunnen reeds een blik
werpen op de nieuwe groepsopvang.
Sluit je gezellige familie uitstap af in
onze cafetaria.

De Stille Meers
Het dienstencentrum wil voor iedereen
een gezellige, aangename ontmoetings
plaats zijn, waar je terecht kan voor
vorming, ontspanning, informatie,
advies en tal van andere diensten.
Bij ons mag je met de deur in huis vallen.
Je kan er terecht voor allerhande vragen
en problemen.

van 14u tot 17u

van 14u tot 17u

Sluisvaartstraat 17
8430 Middelkerke
www.middelkerke.be

Sluisvaartstraat 19
8430 Middelkerke
www.middelkerke.be

INMOTION

WZC De Ril Middelkerke

VillaVip Bredene

WZC Jacky Maes

Warme zorg in een gezellig kader

Kleinschalige woonproject!

Gloednieuw woonzorgcentrum

Je bent van harte welkom bij ons voor een
blik achter de schermen tussen 14u en
17u. Proef (letterlijk en figuurlijk) de sfeer
in onze leefgroepen, maak een virtueel
fietstochtje met onze Memoride, ontdek
hoe fijn het is om bij ons te werken als
professional of als vrijwilliger,... en zo veel
meer. Sluit je gezellige familie uitstap af in
onze cafetaria De Dronkenput.

VillaVip Bredene is een hedendaagse,
fijne en kleinschalige woning waar
10 volwassenen met een mentale en/of
meervoudige beperking samenwonen
met zorgkoppel Leslie en Jef.

Het woonzorgcentrum Jacky Maes is pas
geopend. Tijdens de dag van de zorg kan
men kennismaken met het gloednieuw
gebouw. U wordt rondgeleid door
enthousiaste medewerkers die de
dagelijkse werking van het centrum
zullen toelichten. Maak ook kennis met
het lokaal dienstencentrum en het
dagverzorgingscentrum. Tal van nieuwe
snufjes worden in de kijker geplaatst.

Elke bewoner krijgt zorg en ondersteuning
op maat en bepaalt mee hoe hij zijn leven
wenst in te vullen. Samen met Leslie en
Jef bouwen ze er aan een gezellige warme
thuis.
Leslie en Jef

van 14u tot 17u
Oostendelaan 139
8430 Middelkerke
www.middelkerke.be

Fritz Vinckelaan 38
8450 Bredene

Duinenstraat 106
8450 Bredene
www.ocmwbredene.be

vzw Huize Westerhauwe

LDC Biezenbilk

WZC Riethove

Van harte welkom

Nieuw dienstencentrum
heet u welkom

WZC Riethove zet haar deuren open

Wordt het wat moeilijker thuis, om trappen
te doen, maaltijden te bereiden, vrienden
te ontmoeten of ben je bang om te vallen,
kom dan zeker eens een kijkje nemen in
vzw Huize Westerhauwe.
Het is mogelijk om een bezoek te brengen
aan ons woonzorgcentrum en/of onze
zorgflats. We verlenen warme zorg op
maat 24u op 24. De wooongelegenheid is
gelijkvloers met een privé tuintje en privé
terras. De maaltijden worden ter plaatse
bereid met ingrediënten uit de streek. We
zijn gelegen op 1200 meter van het strand.

Het Lokaal Dienstencentrum is een
open huis waar iedereen terecht kan
voor informatie, ontspanning, vorming
en ontmoeting.
Tijdens deze bijzondere dag wordt
het Lokaal Dienstencentrum aan je
voorgesteld. Ontdek welke materialen
je kunt uitlenen in de Zorgbib, registreer
je als orgaandonor en maak kennis met
onze andere partners.

Het woonzorgcentrum laat u graag
zien hoe er niet enkel oog is voor zorg,
maar ook aandacht voor beleving.
Benieuwd naar het leven in WZC Riethove?
Benieuwd naar de werking van
WZC Riethove?
Of misschien zoekt u wel een toffe job
in de zorg?
Kom dan zeker eens langs! Wij ontvangen
u met plezier en geven u graag alle
informatie. Tot dan!

Je bent van harte welkom!

Klemskerkestraat 19
8450 Bredene
www.huize-westerhauwe.be

Ettelgemsestraat 24
8460 Oudenburg
info: 059 40 15 95

Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
info: 059 34 02 30

'de branding'

Zonnebloem vzw

De Kindervriend

Een warme thuis of dagbesteding

Zorg dragen voor kinderen dankzij

Onderwijs en zorg

'de branding' helpt mensen met een
beperking om te wonen, te leven en te
groeien.

- een therapeutisch kinderdagverblijf om
jonge kinderen extra te ondersteunen
in de ontwikkeling

Meer weten over onze warme zorg?
Ontdek dan onze waaier aan
dagondersteuning, en verbaas je over
ons uitgebreid woningaanbod. Speel met
de omivista, ervaar het belevingstheater,
maak een ritje met de elektrische huifkar,
leef je uit op het bewegingsparcours ...

- een kortverblijf om gezinnen te
ondersteunen in het zorg dragen voor
hun kind

De Kindervriend is een samenwerking
tussen 3 diensten: een Multifunctioneel
Centrum, een school voor buitengewoon
basisonderwijs en een revalidatiecentrum.
We bieden kwaliteitsvolle zorg, type 2
onderwijs en therapie aan kinderen met
een verstandelijke beperking en hun
gezin. Bezoek onze leefgroepen, klassen,
zorghoeve, therapieruimtes en logistiek
achter de schermen.

Van harte welkom!

Kom kennismaken!

- een mobiele dienst bij-ZON-der om een
ondersteuningsvraag ook in de eigen
context aan te pakken

van 10u tot 16u
Ringlaan 30
8501 Heule
www.debranding.be

Steenstraat 14
8501 Heule - Kortrijk
www.zonnebloemvzw.be

Rollegemkerkstraat 51
8510 Rollegem
www.kindervriend.be
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Seniorcity Kuurne

Residentie Vijverhof Zwevegem

Woonzorgcampus Wielant

Ontdek de nieuwe zorgorganisatie

Welkom in onze residentie!

Onze missie "In Caring Hands"

Kom ons bezoeken en ontdek wat wij voor
jou kunnen betekenen. In alle stilte en alle
vurigheid werken 11 organisaties naar de
lancering van de nieuwe zorgorganisatie.
Met gebundelde krachten, middelen en
mensen gaan ze de nieuwe uitdagingen
in de zorgsector aan.

Residentie Vijverhof bestaat uit 68 erkende
assistentiewoningen, een fitness- en
wellnessruimte en een gezellige brasserie
die voor iedereen toegankelijk is.

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.
Wielant maakt deel uit van Senior Living
Group, toch behoudt elke voorziening
zijn lokale authenticiteit en eigenheid.

Bezoek onze assistentiewoningen in
Kuurne en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!

Residentie Vijverhof biedt heel wat
meer luxe en comfort dan een gewoon
appartement. Daarnaast geniet u in onze
residentie van volledige vrijheid en 100%
zelfstandigheid, met ondersteuning waar
nodig.
van 14u tot 17u

De Vlaskouter 12-22
8520 Kuurne
www.seniorcity.be

Lavendelhof 3
8550 Zwevegem
09/336.37.95
info@seniorhomes.be
www.seniorhomes.be

Senior Homes

Zorgverblijf Ter Duinen

Welkom in Residentie Kasselrij

Wij heten u van harte welkom

Wanneer uw woning te groot wordt, het
onderhoud van de tuin te veel en u op
zoek bent naar een gezellige babbel dan is
een assistentiewoning zeker iets voor u.
Als 65-plusser geniet u bij ons van een
zorgeloos leven. In onze residentie woont
u volledig zelfstandig, maar kunt u ook
rekenen op een uitgebreide
ondersteuning.

Kom alleen, met twee of in groep
ontspannen en herbronnen tijdens
een heerlijke vakantie.
Uw mantelzorger of professionele zorg is
niet beschikbaar of u dient te herstellen na
een ziekte- of een medische ingreep. Kom
dan alleen of met z'n tweeën op krachten
in onze aangepaste zorgomgeving en
ontvang de gewenste zorgen.

Kom gerust langs voor een warme
rondleiding!

Schellebellestraat 8
8570 Anzegem
www.wzcwielant.be

Residentie Clarenhof
Nieuwpoort
Welkom in residentie Clarenhof
Wanneer uw woning te groot wordt, het
onderhoud van de tuin te veel wordt, u op
zoek bent naar een gezellige babbel dan is
een assistentiewoning misschien wel iets
voor u?
U woont volledig zelfstandig, maar u
kunt ook rekenen op uitgebreide
ondersteuning en hulp waar nodig.
Dit blijft een moeilijke beslissing maar wij
zijn er om u hierin te begeleiden!
van 14u tot 17u

van 14u tot 17u
Bekaertplein 1 - 9
8570 Vichte
www.residentie-kasselrij.be

Louisweg 46
8620 Nieuwpoort
www.terduinen.be

Recollettenstraat 9
8620 Nieuwpoort
Tel: 09/336.37.95
info@seniorhomes.be
www.seniorhomes.be

VOC en Buso de Rozenkrans BuBaO De Strandloper

Rozenwingerd

Groepspraktijk De Spreekbuis

100 jaar de Rozenkrans

Samen sterk!

100 jaar de Rozenkrans

Kom zien, voelen, horen hoe wij onze
mensen met een beperking al 100 jaar
lang met een warm hart begeleiden in
hun leef-, leer- en werkomgeving.

Wij zijn een paramedisch team bestaande
uit: 2 logopedisten, 2 osteopaten,
1 psychologe en 1 diëtiste. Samen staan
we sterk en weten we zoveel meer te
bereiken. We geloven dan ook heel sterk
in een persoonlijke aanpak. In het
samenwerken met andere disciplines
schuilt een enorme kracht, de kracht
van verandering.

Kom zien, voelen, horen hoe wij onze
mensen met een beperking al 100 jaar
lang met een warm hart begeleiden in
hun leef-, leer- en werkomgeving.
BuSO De Rozenkrans - BuBaO
De Strandloper - VOC De Rozenkrans
van peuter tot jongvolwassene
Rozenwingerd - volwassenwerking

Rozenwingerd - volwassenwerking
BuSO De Rozenkrans - BuBaO
De Strandloper - VOC De Rozenkrans
van peuter tot jongvolwassene

info@100jaarderozenkrans.be
www.100jaarderozenkrans.be

info@100jaarderozenkrans.be
www.100jaarderozenkrans.be

Albert I laan 54-56
8670 Oostduinkerke

Bitterzoetlaan 5 A
8670 Oostduinkerke

Bloemendalestraat 27
8730 Beernem
www.despreekbuis.be

INMOTION

Villa Amphora
assistentiewoningen

De Zonnewende

wzc De Meers

Welkom in De Zonnewende

Dorp in de Stad

Gastvrij wonen in hartje Wingene

De 2 Meulebeekse woonzorgcentra
smelten samen in een nieuwe (t)huis,
De Zonnewende. Net als de zon kan het
leven soms een andere wending krijgen.
Het grote publiek krijgt de kans om kennis
te maken met het nieuwe woonzorg
centrum dat gebouwd werd volgende
de nieuwe tendens, het concept:
"Healing environment".

In wzc De Meers wonen ouderen die
zorgbehoevend zijn, zowel op fysisch
als op psychisch vlak.

We heten u van harte welkom!
We bieden u om 13u, 14u, 15u en 16u een
pianorecital aan in het salon gevolgd door
een rondleiding in het statige herenhuis
en de nieuwbouw-vleugels waar
40 assistentiewoningen gehuisvest zijn.
In het restaurant kan u genieten
van koffie met gebak.
Infostand voor toekomstige medewerkers
en vrijwilligers.
Kinderhoek is voorzien.
van 13u tot 17u

Op zondag 15 maart 2020 zetten wij de
deuren open voor het brede publiek.
* bezoek een kamer, een zorgflat
* ga langs in de centra voor
dagverzorging
* doe mee aan animatie of test
onze hulpmiddelen uit.
Geniet achteraf van een drankje in
onze cafetaria.
Alvast tot dan!

Karel van Manderstraat 68
8760 Meulebeke
051 48 81 72
dezonnewende@gvo.be
www.woonzorggroep.gvo..be

Schakelstraat 43
8790 Waregem
www.ocmw.waregem.be

Orthopedagogisch Centrum
Sint-Idesbald

AZ Delta

Residentie BINNENHOF

Opening nieuw ziekenhuis

Spring zeker bij ons binnen!

Partner in perspectief

Midden maart gaat ons nieuwe ziekenhuis
officieel open, zowel op campus Rumbeke
als op campus Brugsesteenweg in
Roeselare. Op 15 maart is iedereen welkom
om een kijkje achter de schermen te
komen nemen op beide campussen,
tussen 9 en 17 uur. Daarvoor schrijf je je
best in via onze website www.azdelta.be

Waarom je dit moet doen?
Om te weten te komen wat een
assistentiewoning of serviceflat
nu precies is.
Als je graag een appartement wenst
te bezoeken.
Als je wenst te weten op welke diensten
onze residenten kunnen rekenen.
Als je benieuwd bent naar hoeveel
het kost om hier te wonen.
Of gewoon als je nieuwsgierig bent naar
wat we hier en in 't Goed allemaal doen!

Villa Amphora
Pastoor Termotestraat 8
8750 Wingene
villa.amphora@gvo.be

Welkom op onze hoofdcampus De Zilten!
We ontvangen jullie in onze gloednieuwe
leefgroepsgebouwen die klaar staan voor
ingebruikname. We loodsen jullie ter
plaatse door ons aanbod voor kinderen,
volwassenen en hun netwerk, aan de
hand van beelden en getuigenissen.
Ga in gesprek met medewerkers en
ontdek hoe we van Sint-Idesbald een
boeiende werkplek maken.

van 9u tot 17u
OC Sint-Idesbald
De Zilten 52
8800 Roeselare
www.sintidesbald.org

Deltalaan 1
Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Sint-Michielsstraat 32
8800 Roeselare
www.binnenhofroeselare.be

PVT De Ent

Project Princess

Maison Aimée

Welkom in PVT De Ent

Erkende assistentieflats

Zorgeloos en comfortabel wonen

Het psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)
De Ent is een woonomgeving voor
60 volwassenen met een ernstige
psychiatrisce problematiek.

In samenwerking met Motena bieden we
u een gevestigde waarde op het vlak van
ouderenzorg. Als bewoner heeft u zelf de
keuze over het aantal diensten dat u wenst
te gebruiken.

Maison Aimée is een sfeervol en
kleinschalig woonproject in centrum
Moorslede. Je vindt er 18 gloednieuwe
erkende assistentiewoningen waar je
zelfstandig woont, met alle moderne
comfort én persoonlijke ondersteuning.

In 2020 blaast PVT De Ent, psychiatrisch
verzorgingstehuis in Torhout, 15 kaarsjes
uit.
Medewerkers en bewoners nodigen je uit
voor een rondleiding met begeleiding.
Kom luisteren en ervaren hoe we
herstelondersteunende zorg bieden!

Er zijn verschillende gemeenschappelijke
ruimtes voorzien, zoals een ontspanningsruimte, een fitness en een zaal voor
dokters. Er worden ook tal van activiteiten
georganiseerd.

Motena staat in voor de zorg en biedt
een ruime waaier aan extra diensten.
Persoonlijk contact staat hier centraal.
Hier ben je in goede handen.

van 13u tot 17u
Aartrijkestraat 60a
8820 Torhout
www.amandus.be

Kapelstraat 6/8
8870 Izegem
www.verstraete.biz

Stationstraat 79
8890 Moorslede
T 0475 31 50 95
www.matexi.be
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HEDERA - Centrum voor
psychische revalidatie
Groei vanuit eigen kracht
Hedera biedt via een revalidatieprogramma
en/of arbeidscoaching ondersteuning aan
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Specifiek richten wij ons naar mensen
die moeite hebben om na een psychische
crisis opnieuw te reïntegreren.
Een interactieve kennismaking in ons
centrum laat je zelf ervaren hoe wij,
samen met de cliënt, hier werk van maken.

wzc Het Pardoen
Kom eens langs!
In woonzorgcentrum Het Pardoen
begeleiden we dagdagelijks
105 bewoners. Hun zorg is onze zorg.
Maar hoe organiseren we dit, zodat hun
tevredenheid voorop komt te staan?
Een blik achter de schermen zal u
versteld doen staan!
Bent u benieuwd?
Kom dit ontdekken op de Dag van de Zorg,
wij maken u graag wegwijs.

Welkom!

Boomgaardstraat 19b
8900 Ieper
www.centrumhedera.be

Woon- en Zorgbedrijf Wervik
(WV)
Jouw zorg is onze zorg
Wij nodigen je graag uit om enkele
woonvormen uit ons uitgebreid aanbod
te leren kennen.
Van zelfstandig wonen over samenwonen
met ondersteuning tot wonen met
aangepaste zorg. Dat alles kan je
ontdekken op de Dag van de Zorg.
Wij hopen je zeker te mogen
verwelkomen.

Akademiestraat 1
8940 wervik
www.wervik.be/woonzorgbedrijf

Woon- en Zorgbedrijf Wervik
(WV)
Jouw zorg is onze zorg
Wij nodigen je graag uit om enkele
woonvormen uit ons uitgebreid aanbod
te leren kennen.
Van zelfstandig wonen over samenwonen
met ondersteuning tot wonen met
aangepaste zorg. Dat alles kan je
ontdekken op de Dag van de Zorg.
Wij hopen je zeker te mogen
verwelkomen.

SF Ter Drapiers
Gasstraat 4
8940 Wervik
www.wzbwervik.be

Mozaïek vzw

Hier ben
je welkom!
Provincie
OostVlaanderen

Een bijzonder bezoek
Mozaïek biedt op campus Leeuwerik
dagondersteuning aan mensen met
een beperking. Nieuwsgierig?
Wij tonen u graag onze werking.
Speciaal voor u zorgen we voor een
bijzonder interessante en leerrijke
namiddag, een bijzonder creatieve inkijk
in wat we dagelijks doen.
We voorzien een hapje en een drankje.
Wees van harte welkom!
van 13u tot 18u

Groepswonen
de Compagnie
Steenakker 30
8940 Wervik

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

FPC Gent

VZW Seniotel Gent

Zorg op maat voor geïnterneerden

Zeg "nee" tegen de eenzaamheid

In FPC Gent behandelen we forensisch
psychiatrische patiënten, met als doel het
risico op het plegen van nieuwe strafbare
feiten te verminderen zodat een
(hernieuwd) verblijf in de samenleving
veilig en mogelijk is.

Seniotel Gent bestaat al sinds 1995
en staat garant voor kwalitatieve
assistentie- woningen!
Wij bieden 42 appartementen aan,
volledig aangepast aan de noden en
wensen van de actieve senioren.

Je krijgt een toelichting over de werking
en een rondleiding door het centrum.

Tijdens de Dag van de Zorg stellen enkele
bewoners hun deuren open en delen zij
graag hun persoonlijke ervaringen met
jullie.

Inschrijven via www.fpcgent.be
is noodzakelijk (vanaf 12 februari).

Kom en ontdek het zelf!

Leeuwerikstraat 28
9000 Gent
www.dc-mozaiek.be

Seniorcity Dunant Gardens
Gent
Ontdek de nieuwe zorgorganisatie
Kom ons bezoeken en ontdek wat wij voor
jou kunnen betekenen. In alle stilte en alle
vurigheid werken 11 organisaties naar de
lancering van de nieuwe zorgorganisatie.
Met gebundelde krachten, middelen en
mensen gaan ze de nieuwe uitdagingen
in de zorgsector aan.
Bezoek onze assistentiewoningen in
Gent en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!

van 10u tot 16u

Hurstweg 9
9000 Gent

Hofstraat 47
9000 Gent
www.seniotel.be

Einde Were 13-15
9000 Gent
www.seniorcity.be

INMOTION

Residentie Brugse Vaart

Familiehulp

vzw Kompas

Van harte welkom!

Familiehulp toert met Care-a-van

Wijs werken in Wondelgem

Op amper 2,5 km van Gent-centrum
biedt dit recente WZC een thuis aan
115 bewoners. Er zijn ook 20 assistentiewoningen en 24 assistentiewoningen in
aanbouw. Heb je een hart voor
ouderenzorg? Kom langs en ontdek of
werken bij ons iets voor jou is!
- Café Chantant
- Randanimatie
- Info nieuwe assistentiewoningen
- Info kandidaat-bewoners WZC
- Info jobs

Tijdens de Dag van de Zorg draaien we de
rollen om. Wij komen naar onze potentiële
collega's toe!

In het park Vyncke-Bovyn maak je kennis
met de ateliers van dagcentrum De Wal,
leer je de webshop Wijs Gemaakt kennen
en geniet je van Gentse specialiteiten in
het restaurant Villa Ooievaar.

van 14u tot 17u

Bij Familiehulp kunnen we immers heel
wat helpende handen gebruiken.
Verzorgenden, huishoudhulpen in de zorg
of met dienstencheques, oppassers, ...
maar ook pakweg IT-ers vinden er die
dag misschien wel de job van hun leven
bij ons!

Op de infomarkt komen ook wonen en
vrije tijd aan bod en in het praatcafé ga je
in gesprek met cliënten en familieleden.
We nemen je graag mee op zwier!

van 11u tot 14u

Brugsevaart 5, 9030 Mariakerke
Tel. 09 216 01 00
info@brugsevaart.be
www.vulpia.be

Te bezoeken bij
Res. Brugse Vaart
Brugsevaart 5
9030 Mariakerke

Klimoplaan 37
9032 Wondelgem
www.vzwkompas.be

Vrij CLB (regio Gent)

Mozaïek vzw

vzw Kompas

Zorg op maat van > 49.000 lln

Een bijzonder bezoek

Wijs wonen in Moervaart

Het vrij CLB staat in voor de zorg van
meer dan 49.000 leerlingen.

Mozaïek biedt woon- en dagondersteuning
aan mensen met een beperking.

We openen onze deuren en verwelkomen
iedereen om:
- zich te laten verrassen door onze
uitgebreide werking;
- onze nieuwe locatie te bezoeken;
- vacatures te ontdekken en zich in te
schrijven voor onze wervingsreserve;
- samen met vrienden en familie te
genieten van een gezellige en
boeiende dag!

Nieuwsgierig?
Wij tonen u graag onze werking en onze
bijzondere projecten.

Eind 2019 verhuisden de bewoners op
de site Moervaart naar een nieuwbouw
op maat. Ondertussen zijn ze gesetteld
en nodigen ze jou uit voor een feestelijke
opening met rondleiding.

Speciaal voor u zorgen we voor een
bijzonder interessante en leerrijke
namiddag, een bijzonder creatieve inkijk in
wat we dagelijks doen. We voorzien leuke
kinderanimatie, een hapje en een drankje.

In de tuin van de site bevindt zich een
zorgboerderij, waar je zelf ervaart wat
knuffelkippen, therapie-geitjes en
spilvarkens zijn.
Gents lekkers is uiteraard voorzien!

Wees van harte welkom!
van 13u tot 18u

van 10u tot 12u & 14u tot 17u

Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
www.vclbgent.be

Wolfputstraat 106
9041 Oostakker
www.dc-mozaiek.be

Jozefienenstraat 2
9042 Sint-Kruis-Winkel
www.vzwkompas.be

Zorgband Leie en Schelde

Familiehulp

Blom Vivant vzw

Dagverzorgingscentrum De Triangel

Familiehulp toert met Care-a-van

Groenezorginitiatief in Zaffelare

Ons dagverzorgingscentrum te
Destelbergen is er voor mensen die nog
zelfstandig thuis wonen of met steun
van familie of andere mantelzorgers.
Overdag bieden wij professionele
zorgondersteuning, aangepast aan de
noden van de gasten.

Tijdens de Dag van de Zorg draaien we de
rollen om. Wij komen naar onze potentiële
collega's toe!

In het hartje van Zaffelare nabij Gent
kunnen mensen met een verstandelijke
beperking hun groen hart ophalen!

Bij Familiehulp kunnen we immers heel
wat helpende handen gebruiken.
Verzorgenden, huishoudhulpen in de zorg
of met dienstencheques, oppassers, ...
maar ook pakweg IT-ers vinden er die
dag misschien wel de job van hun leven
bij ons!

De activiteiten op de zorgboerderij zijn
heel gevarieerd en wisselen met de
seizoenen.
Personen die houden van plant en dier
zijn hier aan het juiste adres!

Tijdens de Dag van de Zorg tonen wij u
graag onze zithoek met relaxzetels, het
restaurant, de grote animatieruimte, ...
Welkom!
van 14u tot 17u

Steenvoordestraat 36/0001
9070 Destelbergen (Heusden)

Doorheen onze werking volgen we een
laagtempo visie waarbij we ook tijd
maken om te relaxen!

van 15u tot 16u
Te bezoeken bij
DVC De Triangel
Steenvoordestraat 36
9070 Destelbergen

Nerenhoek 70a
9080 Zaffelare
www.blomvivant.be
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OCMW Melle

AZ Nikolaas

OCMW Melle houdt open huis

Ontdek het AZ Nikolaas

Institute for Professional
Care VZW

Het OCMW van Melle laat je kennismaken
met de werking van een OCMW.

Er zit meer in een ziekenhuis dan je denkt!

Beauty Professional Oncologie

Benieuwd naar hoe het OCMW, de
assistentiewoningen in de Kleine
Havertuin, de kinderopvang en de
strijkwinkel 't Stomend ijzer eruit zien?
Kom dan zeker eens langs.

Het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas zetten
op 15 maart 2020 de deuren open voor
het publiek en zullen tonen dat ze op het
vlak van innovatie alle troeven in handen
hebben om de beste zorg te bieden.
Daarnaast is het een unieke gelegenheid
om te zien voor welke jobs binnen de
regio je terecht kan in het ziekenhuis.

van 14u tot 17u

Ben jij een gediplomeerde schoonheidsspecialist(e), kapper of eerste lijns
zorgmedewerker met ervaring en wens je
professioneel om te gaan met personen
met kanker of met personen met een
neurologische aandoening? Wens je je
kennis te verruimen zowel op het vlak van
communicatie met je klant als op het vlak
van aangepaste schoonheidsverzorgingen?
www.institutefpc.eu

Moerlandstraat 1
9100 Sint-Niklaas
www.aznikolaas.be

Te bezoeken bij
AZ Nikolaas
Moerlandstraat 1
9100 Sint-Niklaas
www.institutefpc.eu

Dienstencentrum ’t Lammeken
& sociaal restaurant De Variant

Dienstencentrum De Beuken

AZ Lokeren

Kom proeven van De Beuken

Zorg in het Waasland

Genieten en beleven onder één dak

Jouw dienstencentrum!

Op het vertrouwde adres in de Lamstraat
vind je dienstencentrum ’t Lammeken en
sociaal restaurant De Variant in een
moderne nieuwbouw. Het felgekleurde
lattenwerk lokt je naar binnen. En dan is
het genieten. Welkom van 10-17 uur.

Ons dienstencentrum is een fijne
ontmoetingsplaats in jouw buurt.
Iedereen, jong en minder jong, is van
harte welkom.
• 11-14 uur: doorlopend lunch
mét gratis aperitief
• Dessertenbuffet van 14-17 u.
• Demo's Tai-chi om 14 en 15.35 uur en
seniorengym om 14.55 en 16.30 uur.
• Ontdek onze thuiszorg
• Jobspeeddating bij Zorgpunt Waasland.

Neem een kijkje achter de schermen van
het AZ Lokeren, met tevens de nieuwste
snufjes in de zorg. Bezoekers hebben de
gelegenheid te kijken en zelf te doen, en
dit onder begeleiding van enthousiaste
ambassadeurs.

Vossenstraat 107
9090 Melle

•
•
•
•
•

Op ontdekking
De Variant: onze lunchformules
Ontdek onze thuiszorg
Jobspeeddating bij Zorgpunt Waasland
Gratis proevertje.

van 11u tot 17u

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Laat
je kroost zeker de favoriete pop of knuffel
meebrengen voor een medisch onderzoek
of een behandeling op maat.

van 13u tot 17u

Lamstraat 23
9100 Sint-Niklaas
www.zorgpuntwaasland.be

Oude Zandstraat 103
9120 Beveren
www.zorgpuntwaasland.be

Lepelstraat 2
9160 Lokeren
www.azlokeren.be

Emiliani vzw

Senior Homes

Inter Fitness Center

Kom kijken achter de schermen ...

Welkom in Residentie Ten Ede

Komen, zien en verbaasd zijn.

... en laat je verrassen door de boeiende
wereld van zorg en ondersteuning.
Ontdek hoe jij in de toekomst een rol kan
spelen in het leven van één van onze
180 cliënten als werknemer of vrijwilliger.
Ontdek, luister, laat u inspireren en
werp een blik op de plannen voor
het toekomstige Emiliani.

Wanneer uw woning te groot wordt,
het onderhoud van de tuin te veel en u op
zoek bent naar een gezellige babbel dan is
een assistentiewoning zeker iets voor u.
Als 65-plusser geniet u bij ons van een
zorgeloos leven. In onze residentie woont
u volledig zelfstandig, maar kunt u ook
rekenen op een uitgebreide
ondersteuning.

Nakaarten kan bij een hapje en een
drankje in onze cafetaria.

Kom gerust langs voor een warme
rondleiding!

Onze specialisaties zijn zowel van
preventieve als van revaliderende aard.
Dit op verschillende vlakken: orthopedisch,
cardio-vasculaire en algemene
gezondheid. Vanaf 18 jaar is iedereen
welkom. Jonger kan in overleg met de
ouders.
Meer uithouding verkrijgen, sterker
worden of een bepaalde doelstelling
voor ogen. Bespreek met ons hoe wij
jou kunnen helpen.

van 13u tot 17u
Krekelstraat 17
9160 Lokeren
www.emiliani.be

van 14u tot 17u
Edeschoolstraat 3
9230 Wetteren
info@seniorhomes.be
www.residentie-tenede.be

van 10u tot 16u
Platteput 1
9255 Buggenhout
www.interfitness.be

INMOTION

Zorgband Leie en Schelde

WZC Ter Meere

Levensvreugde Verblijven vzw

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter

10 jaar WZC Ter Meere &
Sociaal Huis Berlare

Zorg in verbondenheid

Het woonzorgcentrum Hof ten Kouter
biedt plaats aan 95 bewoners en
4 kortverblijven.
Het woonzorgcentrum is gelegen vlakbij
de dorpskern en in de groene omgeving
van Laarne – Kalken.
In het kader van de zorg voor onze
bewoners en in het kader van een
gezonde werkplek te zijn voor onze
werknemers stellen wij onze deuren open
voor het publiek en werkzoekenden en
verwelkomen u hierbij van harte.
Wij bieden u graag een hapje en
een drankje aan.
van 14u tot 17u

Ter gelegenheid van de Dag van de Zorg
en het 10-jarig bestaan van WZC Ter Meere
& Sociaal Huis Berlare stellen wij onze
deuren open op 14-15-16 maart 2020.
Iedereen is van harte welkom!
Het volledige programma kan u vinden
op de website www.ocmwberlare.be of
de facebookpagina WZC Ter Meere OCMW Berlare.

Levensvreugde Verblijven vzw is een
vergunde zorgaanbieder die passende
woonondersteuning en/of zinvolle
dagbesteding biedt aan personen met
een verstandelijke beperking.
Tijdens "De Dag van de Zorg" stellen wij
onze deuren voor u open en kan je
kennismaken met de leefwereld van
onze zorggebruikers. Nieuwsgierig?
We vertellen je graag meer op 15 maart.
Tot dan!

van 11u tot 17u

Kouterstraat 1
9270 Laarne

Baron Tibbautstraat 29
9290 Berlare
www.ocmwberlare.be

Botermelkstraat 201
9300 Aalst
053 76 79 79
www.levensvreugde-verblijven.be

Residentie Het Prieelshof

OZC Sint-Vincentius

WZC Meerspoort

Onze missie "In Caring Hands"

Opendeurdag

We gooien onze deuren open!

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.

Een beperking is niet meer dan de
begrenzing van een mogelijkheid. Vanuit
die overtuiging voorziet Ondersteuningsen Zorgcentrum Sint-Vincentius in
aangepaste begeleiding voor personen
met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Bezoek onze opendeurdag op
Dag van de Zorg en ontdek hoe we deze
mooie woorden elke dag in de praktijk
brengen.

In Meerspoort start er vanaf 10u30 elk
uur een rondleiding door het woonzorg
centrum. Daarnaast bezoek je onze
standenmarkt die focust op actuele
zorgthema's. In het Marktcafeetje
ontvangen we je graag met soep, croques,
koffie en zelfgebakken wafeltjes.

Het Prieelshof maakt deel uit van
Senior Living Group, toch behoudt elke
voorziening zijn lokale authenticiteit
en eigenheid.

Je kan hier parkeren en de gratis shuttle
brengt jou naar alle deelnemende locaties
in Oudenaarde.

Graag tot dan!

Dokter Prieelslaan 24
9340 Oordegem-Lede
www.wzcprieelshof.be

Edingseweg 543
9500 Geraardsbergen
www.ozc-sintvincentius.be
info@ozc-sintvincentius.be

WZC Scheldekant

GAW Leupeheem

We gooien onze deuren open!

We gooien onze deuren open!

Jouw bezoek start in het nieuwe centrum
voor dagverzorging waar je kennis maakt
met hun activiteiten. Een infobeurs toont
je hoe het principe 'maximaal digitaal'
wordt toegepast in het woonzorgcentrum.
Met een verwenkoffie in onze bar, sluit je
jouw bezoek af.

Bezoek een moderne assistentieflat en
maak kennis met onze bewoners. We
toveren de ontmoetingsruimte voor
de gelegenheid om in een cocktail- en
mocktailbar.

Parkeren kan makkelijk aan WZC
Meerspoort van waar de gratis shuttle
alle locaties in Oudenaarde bedient.

Parkeren kan makkelijk aan WZC
Meerspoort. Daar kan je op de shuttlebus
stappen die je gratis naar alle
deelnemende locaties in Oudenaarde
brengt.

Kanunnikenstraat 117
9700 Oudenaarde

Ronseweg 32
9700 Oudenaarde

Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
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Heuvelheem vzw

Heuvelheem vzw

Heuvelheem vzw

Welkom op woonsite Bevere!

Bezoek ons maakatelier Fonkel

Heuvelheem Den Burg opendeurt!

Benieuwd naar de diversiteit in wonen
die wij aanbieden? Neem dan zeker een
kijkje op onze woonsite ‘Bevere’. Net zoals
bij onze andere woonsites vind je hier
een waaier aan ondersteuningsvormen
en begeleidingsstijlen. Van personen die
veel ondersteuning nodig hebben tot
personen die heel zelfstandig zijn. Ieder
maakt hier zijn eigen maar vooral echt
warme thuis.

In ons maakatelier Fonkel kan je zelf zien
dat creativiteit geen beperking kent.
Cliënten verwerken mailings, vermalen
kurken tot isolatiemateriaal, kneden klei
tot unieke kunstwerkjes. Ouders in spé
komen bespreken hoe zij het doopsuiker
voor hun kleine spruit wensen, ...

In onze gezellige Bistro kan je de talenten
van onze cliënten ruiken en proeven.
Hier maken en serveren onze cliënten
(h)eerlijke huisgemaakte producten.
Je kan ook kennismaken met onze
persoonlijke coaches die met iedereen
met een vraag tot ondersteuning aan
de slag gaan en samen zoeken we een
passend antwoord.

Ons IDI-team geeft je bovendien graag
een zicht op ons aanbod aan begeleid
werk.

Ons IDI-team stelt zijn ruime
vormingsaanbod voor.

Doornikse Heerweg 38 - 40
9700 Oudenaarde
info@heuvelheem.be
www.heuvelheem.be

Bruwaan 2F
9700 Oudenaarde
info@heuvelheem.be
www.heuvelheem.be

Burgschelde 5
9700 Oudenaarde
info@heuvelheem.be
www.heuvelheem.be

Residentie Keizerhof
Oudenaarde

WZC Sint Franciscus

De Ceder

Samen groeien in zorg!

Verblijf met zorg, zonder zorgen.

Van harte welkom!

Laat u onderdompelen in de wereld van
de zorg met al zijn verschillende aspecten.
Neem ook een kijkje achter de schermen
en maak kennis met de mensen die zich
dag na dag inzetten in de zorg,
de logistiek, de keuken, het EKA-team
en onze vrijwilligerswerking.

We zetten de deuren van de vernieuwde
kamers en wooneenheden wagenwijd
voor je open en laten je proeven van
alle comfort dat ons vakantiecentrum te
bieden heeft. Tijdens de workshops kun je
uitgebreid kennis maken met ons aanbod.
En ... als extraatje laten we jong en oud
genieten van het vakantiegevoel dat
onze groene omgeving opwekt.

Wanneer uw woning te groot wordt, het
onderhoud van de tuin te veel wordt, u op
zoek bent naar een gezellige babbel dan is
een assistentiewoning misschien wel iets
voor u?
Als 65-plusser geniet u bij ons van een
zorgeloos leven. U woont volledig zelfstandig, maar u kunt ook rekenen op uitgebreide ondersteuning en hulp waar nodig.

Laat u rondleiden door onze enthousiaste
collega's en vrijwilligers.

Kortom: een bezoekje waard!

van 14u tot 17u
Désire Waelkensstraat 60
9700 Oudenaarde
Tel: 055/60.10.00
info@seniorhomes.be
www.residentie-keizerhof.be

Heerdweg 15
9800 Deinze-Vinkt

Parijsestraat 34
9800 Deinze
www.deceder.be

Zorgband Leie en Schelde

Residentie Heerlijkheid

Zorgband Leie en Schelde

Woonzorgcentrum Wielkine

Leuke kennismaking!

Ldc de Merelaar

Wij zijn een kleinschalig woonzorg
centrum met 60 woningen gelegen
in de dorpskern van Nazareth.

Residentie Heerlijkheid opende voor het
eerst haar deuren op 11 juni 2019. Je kan
hier op 15 maart vrijblijvend een bezoek
brengen en de woonassistente
ontmoeten. In een erkende assistentie
woning als deze voelen senioren zich
ondersteund waar nodig terwijl ze
zelfstandig blijven wonen in hun eigen
omgeving, pal in het dorpscentrum
van Eke.

Na je cursus aanschuiven aan een gezellig
gedekte tafel in het sociaal restaurant
- we zien het steeds vaker gebeuren.
Mensen samenbrengen - hoe kan je dat
beter dan met een hapje, drankje en een
gezellige babbel.

Ons uitgangspunt is het aanbieden van
zorg op maat in een persoonlijke en
respectvolle benadering.
We vinden het belangrijk dat onze
bewoners zich thuis voelen.
Kom zeker een kijkje nemen bij ons! We
bieden u graag een hapje en drankje aan.

LDC de Merelaar kom langs en
overtuig jezelf!

Welkom!

van 14u tot 17u

van 14u tot 17u
Stropstraat 3
9810 Nazareth

We zetten in op zorg, bewegingslessen,
hulp in hygiënische zorgen, ontmoetings
momenten ... Kortom alles onder één dak!

Steenweg 54
9810 Eke-Nazareth
www.residentie-heerlijkheid.be

Poelstraat 37
9820 Merelbeke

INMOTION

Zorgband Leie en Schelde

Buurtpunt Onder ‘t perron

OC Broeder Ebergiste Borgwal

Revalidatieziekenhuis Lemberge

Samen sporen naar inclusie

Zo gewoon en toch bijzonder

Het revalidatieziekenhuis Lemberge
bestaat uit 2 afdelingen met in totaal
63 bedden.

Vijf voorzieningen voor personen met
een beperking en geëngageerde buurtbewoners maken van het stationsgebouw
in Landegem een fijne plek, waar ruimte is
voor een babbel, een koffie, een winkeltje,
(creatieve) ateliers, tentoonstellingen ...

Kom binnen en beleef hoe we elke dag het
verschil maken voor volwassenen met een
verstandelijke beperking. Begeleiders en
bewoners gidsen je met open armen door
hun (t)huis.
Kom binnen en ontdek hoe zorg werkt
in Borgwal. Medewerkers vertellen over
hun werkgoesting.
Op zoek naar gepaste zorg en
ondersteuning? De sociale dienst geeft
antwoord op je vragen.

Dagdagelijks zet een multidisciplinair
team (artsen, verpleeg- en zorgkundigen
en paramedici) zich in om oudere
personen, die nood hebben aan verlengde
medische zorgen en revalidatie, voor te
bereiden op een geslaagde terugkeer
naar hun thuisomgeving.
U bent van harte welkom!

Ook de buren en verenigingen uit de
buurt krijgen ruimte om er hun ding te
doen.
We laten je graag kennis maken met ons
project!

van 14u tot 17u

Tot dan!
van 13u30 tot 17u

Salisburylaan 100
9820 Lemberge (Merelbeke)

Stationsstraat 95
9850 Landegem

Leenstraat 31
9890 Vurste
www.ebergiste.be
www.facebook.com/ebergiste

Puissance & Dyspraxis vzw

Zonnehoeve|Living+

wzc Ave Maria

Ergotherapie- hippotherapie,
Belevingsparcours DCD

Welkom bij Zonnehoeve|Living+

Samen groeien in zorg!

Hallo, mijn naam is Anouk en dit jaar
laat ik jullie nieuwe locaties van
Zonnehoeve|Living+ zien: het winkelatelier
’t GaZon op de Markt in Gavere en de
moderne studio’s in de Sint-Rochuswegel.

Beleef hoe het is om te wonen of
te werken met en voor ouderen.

Dyspraxis vzw informeert over DCD en
alles wat rond DCD leeft én we brengen
mensen samen om ervaringen te delen
en van elkaar te leren via een
belevingsparcours.
Puissance therapie laat jullie kennismaken
met de paarden en wat ze voor jouw
kunnen betekenen via coaching,
teambuilding of therapie op de rug van
het paard. Maak kennis met ergotherapie
in de eerstelijnszorg.

Baaigemstraat 249
9890 Gavere
www.puissance-hippotherapie.com
www.dyspraxisvzw.be

Het is leuk en uitdagend werken in de zorg,
zeker bij Zonnehoeve|Living+. Kom langs
en ontdek zelf hoe wij wonen en werken.
Misschien vind je wel de job van je leven!

werking-beleefservaringen-open keuken-
geschiedenis-cultuur-een hapje en een
drankje-diverse informatiestandenkinderanimatie-vrije rondgang
Kom en ontdek onze huiselijke sfeer,
maak kennis met onze enthousiaste
collega's en laat u rondleiden door
de bewoners of hun familie.
Iedereen van harte welkom!

Markt 26
9890 Gavere
www.zonnehoeve.be/living

Hooiwege 1
9940 Sleidinge
09/357 31 22
directie.am@avemaria-zfs.be

Astrid Stockman

“PRACHTIG HOE MENSEN MET DEMENTIE
TIJDENS ONS OPTREDEN OPENBLOEIEN”
Sinds haar indrukwekkende deelname aan De Slimste Mens ter Wereld, staat
Astrid Stockman alvast bekend als De Slimste Sopraan ter Wereld. Samen met
collegasopraan Liesbeth Devos vormt ze Stokman & Vos. Met ‘Een Zoen van
Toen’ trekt het duo al enkele jaren langs woonzorgcentra in heel Vlaanderen.
“We zijn begonnen met deze voorstelling omdat er nagenoeg geen cultureel
aanbod is voor mensen die in een woonzorgcentrum verblijven”, weet Astrid
te vertellen. “Er is nochtans enorm veel vraag naar en dat merken we ook aan
de reacties van het publiek wanneer we ergens optreden. Naast tal van
meezingers uit ons muzikaal erfgoed, is er ook ruimte voor humor. Zo
nemen we mensen ook écht mee in de voorstelling. Het is enorm pakkend
om mensen met ernstige dementie te zien openbloeien en hen met
glinsterende ogen luidop te horen meezingen.”
© Paul De Cloedt
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