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Hier ben  
je welkom!

Provincie 
Brussel & 

Vlaams-Brabant 

Ontdek zelf hoe gehospitaliseerde jonge en 
oudere patiënten kunnen genieten van een 
moment met hun trouwe huisdier of onze eigen 
therapiedieren.

Breng ons een bezoekje en volg de leuke en 
informatieve activiteiten over de invloed van 
voeding en beweging op de mentale en fysieke 
gezondheid. Maak een begeleide boswandeling 
met mini-paardjes (volgens inschrijving).

Meer informatie over het programma en  
inschrijvingen op de website.

Villa Samson vzw
Een beestig medicijn

van 10u30 tot 17u00

Laarbeeklaan 101
1090 Jette
dagvandezorg@uzbrussel.be
uzbrusselfoundation.be/ 
dagvandezorg

vzw Ronald McDonald Huis
Logeerhuis voor ouders

van 10u30 tot 17u00

Laarbeeklaan 101
1090 JETTE
katia.degreve@kinderfonds.be
www.kinderfonds.be

Het Ronald McDonald Huis biedt een thuis aan 
ouders van gehospitaliseerde kinderen in het  
UZ Brussel op een loopafstand van het  
ziekenhuis. Breng ons een bezoekje en volg 
de leuke en informatieve activiteiten over de 
invloed van voeding en beweging op de  
mentale en fysieke gezondheid.
• Rondleiding
• Infostand ANBN
• Fotoshoot
• Kookworkshop: inschrijven via  

rmhbrussel@kinderfonds.be
• Koffie en gebak 

Ontdek ook De Appeltuin en Villa Samson  
op de Brussels Health Campus.

Ervaar zelf het helend effect van deze speel-  
en leerplek op gehospitaliseerde patiëntjes.

Beleef zelf hoe voeding en beweging een  
positieve invloed hebben op de mentale en 
fysieke gezondheid. Volg onze workshops:
• koken voor kankerpatiëntjes
• voetballes van Royale Union SG,  

i.s.m Union Foundation

Meer informatie op de website.

De Appeltuin
UZ Brussel

van 10u30 tot 17u00

Laarbeeklaan 101
1090 Jette
dagvandezorg@uzbrussel.be
uzbrusselfoundation.be/
dagvandezorg

De Overbron (gelegen in Neder-Over-Heembeek) 
is een modern, sociaal, kleinschalig, pluralistisch 
en volledig Nederlandstalig woonzorgcentrum, 
waar culturele activiteiten kleur brengen. 
59 bewoners vinden bij ons een warme thuis. 
Wonen in De Overbron betekent voluit leven, dit 
met behoud van de individuele levensstijl. Wij 
zijn bewust onafhankelijk, los van commerciële 
ketens, en daardoor betaalbaar en familiaal.

We stellen ons huis graag open tijdens  
de Dag van de Zorg. 

Alvast tot dan!

Woonzorgcentrum 
De Overbron vzw
Goed wonen, leven en werken

van 14u00 tot 17u00

Oorlogskruisenlaan 202
1120 Neder-Over-Heembeek
info@deoverbron.be
www.deoverbron.be

Neem een kijkje nemen in de leefruimtes van  
de kindjes en in onze mooi gerenoveerde  
buitenruimte.
Professionele begeleidsters beantwoorden  
je vragen over voeding, verzorging, opvoeding, 
slapen...
Kom alles te weten over preventie: veilige  
ruimtes, veilig slapen, veilige en gezonde 
voeding...

Geniet van een hapje en een drankje en van 
leuke animatie.

Kinderdagverblijf  
Lentebloempjes Haren
Met een warm hart voor kinderen

van 10u00 tot 14u00

Verdunstraat 521
1130 Haren
info@kdvlentebloempjes.be

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM!

U bent welkom in WZC Bellevue
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

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

Wat je mag verwachten: 
• mogelijkheid tot bezoek aantal flats
• ontmoet inwonende WA's Ludwig & Monica
• infosessie rond preventie en demo AED
• deelname aan bewegingssessie
• infostand zorgteam voor uw vragen
• live animatie 
• Brasserie Asteria doorlopend open 
   
Voor info & reservatie / inschrijving  via website 

We verwachten je! 
  

Residentie Asteria in Halle
Kom langs ... wij heten je welkom

van 10u00 tot 17u00

Werlstraat 2
1500 Halle
liesbeth@elisa-park.be
www.elisa-park.be/asteria

NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting,  
Huiselijkheid en Aandacht. Deze 4 kernwaarden 
staan centraal in de werking van onze  
dagverzorgingshuizen. Je kan er terecht als 
een zorgbehoefte hebt en de eenzaamheid wil 
doorbreken. Koken, knutselen, handwerken, 
spelletjes... Alle activiteiten worden op maat 
afgestemd met de aanwezige klanten en ze  
worden met de nodige zorg begeleid door  
onze gediplomeerde verzorgenden.

Kom gezellig langs voor meer informatie en een 
tasje koffie!

Familiehulp
We zijn er voor jou: altijd en overal

Te bezoeken op  
20 verschillende locaties 
Meer info en adressen 
vind je in het artikel  
op pagina 62
www.familiehulp.be
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Kom langs ... wij heten je welkom

Het centrum voor dagverzorging draagt ertoe  
bij dat u langer thuis kan blijven wonen.

Een centrum voor dagverzorging is er voor  
ouderen die nog thuis wonen maar nood hebben 
aan gezelschap, activiteiten, hulp of opvang.  
Het is iedere weekdag open. Men kan 1 of 
meerdere dagen komen. Er zijn activiteiten en 
maaltijden, indien gewenst badmomenten en 
kinesitherapie. Er is een kapper en een pedicure. 

We hopen met u kennis te kunnen maken bij  
een hapje en een drankje.

WZC Sint-Augustinus Halle
Centrum voor Dagverzorging

van 13u00 tot 17u00

Monseigneur Senciestraat 4
1500 Halle
info@wzcsintaugustinus.be
wzcsintaugustinus.be

Huis Michielsheem biedt woon -en  
dagondersteuning aan mensen met een  
beperking in een groene omgeving.
Tijdens de Dag van de Zorg kunt u ons huis  
op een aangename manier beter leren kennen.
Doe onze veerkracht- of natuurwandeling in het 
nabijgelegen natuurreservaat "Thaborgberg".
Beleef allerlei animatie op het domein van  
Huis Michielsheem.
Sluit de dag af met een hapje en drankje  
in onze pop up cafetaria.
Onze vacaturestand is ook het bezoeken waard.

Klim VZW
Huis Michielsheem

van 13u00 tot 17u00

Kasterlindenstraat 253
1700 Dilbeek
secretariaat.mh@klim-vzw.be
www.klim-vzw.be

Welkom op onze opendeurdag in ons  
top woonzorgcentrum!

Gastvrij wonen in het hartje Walfergem-Asse

Wij bieden u graag een hapje en een drankje

Food trucks, live music, vacaturestand, ...

Maak kennis met onze fantastische bewoners 
en team.

Bezoek ons tussen 14 uur en 17 uur!

Graag tot dan!  
Bewoners, team en directie van WZC Den Bogaet 

WZC Walfergem te Asse

van 14u00 tot 17u00

Stevensveld 3
1730 Asse
info@walfergem.be
www.walfergem.be

Welzijnsvereniging OPcura baat een zorgcampus 
uit met tal van diensten in het hart van Opwijk, 
op wandelafstand van het park.
Maak kennis met (de talenten van) bewoners 
en ontdek tijdens een rondleiding het dagelijks 
leven in het woonzorgcentrum, centrum voor 
dagverzorging, assistentiewoningen en lokaal 
dienstencentrum. 
Beleef interactief onze preventieve 
ondersteuning (valpreventie, handhygiëne,...). 
Maak kennis met medewerkers en vacatures.
Optreden Vanessa Chinitor - Dirk Bauters  
om 15u30.

OPcura welzijnsvereniging
Op en top wonen en leven!

van 14u00 tot 18u00

Kloosterstraat 75
1745 Opwijk
info@opcura.be
https://opcura.opwijk.be

Zorgcampus De Schakel, Activiteitencentrum  
't Kompas en de Villa richt zich tot  
volwassenen met een verstandelijke beperking 
en extra zorgnoden. Een werking in dialoog met 
zorg op maat, aandacht voor zelfstandigheid en 
zelfontplooiing.  

In de tuin ontwikkelen we samen met Regionaal 
Landschap Pajottenland&Zennevallei en dankzij 
het Agentschap Natuur&Bos en onze eigen 
Zonneschlager, een permacultuurproject met 
positieve impact op de biodiversiteit en oog  
voor het authentieke dorpskarakter. 

Zonnelied
Eizeringen

van 12u00 tot 16u00

Frans Baetenssstraat 55
1750 Lennik - Eizeringen
lothar.vandenberghe@zonnelied.be
www.zonneliedvzw.be/eizeringen

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

Kom langs en geniet van: 
• een gratis ganganalyse
• het uitproberen van scooters en rollators
• extra korting op je aankopen
• een goodiebag

Graag tot dan!
Het Medishopteam

Medishop Vilvoorde
Partner van je gezondheid!

van 10u00 tot 17u00

Grote Markt 38
1800 Vilvoorde
infomedishop@fsmb.be
www.medishoponline.be

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

Kom langs en ontdek wat wij voor jou of jouw 
naasten kunnen betekenen! 

Je vindt ons terug in de volgende lokale  
dienstencentra:
• LDC Far West
• LDC Kassei

Zorgbedrijf Vilvoorde
Zorg op jouw maat van 0 tot 100+

van 10u00 tot 17u00

M. Duchéhof 104A
1800 Vilvoorde
LDCFarwest@zorgbedrijfvilvoorde.be
www.zorgbedrijfvilvoorde.be

Volg de route doorheen ons huis en ontdek de 
bijzonderheden van onze woonzorgcampus.  
Je maakt meteen kennis met het leven en  
werken bij Ter Beuken. 
• leer het woonzorgcentrum beter kennen
• ontdek onze model assistentiewoning
• maak kennis met onze filosofie
• proef hapjes, gemaakt door ons keukenteam
• geniet van onze prachtige tuin
• ontdek onze vacatures en wissel ervaringen  

uit met onze medewerkers
• geniet van een hapje en drankje in ons O'Café

PS: parkeer op domein Rondenbos

Orelia Ter Beuken
Een warme thuis.

van 10u00 tot 17u00

Beukenbosstraat 9
1652 Alsemberg
terbeuken@orelia.be
www.orelia.be

Maak kennis met de werking, de bewoners  
en het personeel van ons opvangcentrum. 
Graag beantwoorden wij al jouw vragen die je 
hebt over het leven in een opvangcentrum voor 
asielzoekers. 

We voorzien o.a. rondleidingen, info over de 
asielprocedure, animatie en een hapje en 
drankje.

Namens de bewoners en het personeel:  
van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Alsemberg

van 11u00 tot 17u00

Sanatoriumstraat 165
1652 Alsemberg (Beersel)
info.ocalsemberg@rodekruis.be
www.rodekruis.be
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Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort 
bij het leven. Je kan met je welzijnsvragen  
gratis en in alle vertrouwen terecht bij een  
professionele hulpverlener van het CAW. 
Maak op 15 mei een wandeling door Vilvoorde en 
leer onze verschillende werkingen kennen. Van 
de winteropvang in Ter Linde II, over ons gebouw 
aan de kerk, over het inloopcentrum en sociale 
kruidenier tot het nieuwe OverKop-huis op de 
Asiat-site.

CAW Halle - Vilvoorde
CAW maakt sterker

van 10u00 tot 17u00

Vaartstraat 42
1800 Vilvoorde
onthaal@cawhallevilvoorde.be
www.caw.be/locaties/onthaal-vilvoorde

Ferm Thuiszorg  
Dagopvang Vilvoorde
Warme zorg, altijd dichtbij

van 10u00 tot 17u00

Harensesteenweg 72  
(ingang Trawoolstraat)
1800 Vilvoorde
thuiszorg@samenferm.be
SamenFerm.be/thuiszorg

Ferm Thuiszorg is er voor jou met gezinszorg, 
nachtzorg, dagopvang, poetshulp, woningaan-
passing, karweihulp, kraamzorg en de opleiding 
tot verzorgende en zorgkundige. 

Kom langs in onze dagopvang in Vilvoorde,  
maak kennis met ons uitgebreide zorgaanbod  
en ontdek alle boeiende vacatures bij Ferm.  
Niet alleen in de thuiszorg, maar ook in de  
kinderopvang of als huishoudhulp met diensten-
cheques. Bij Ferm maak je écht het verschil. 

Tot dan!

AW Pro opent tijdens Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie Steen te Steenokkerzeel.

U kan een kijkje komen nemen in onze  
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE STEEN

van 10u00 tot 17u00

Mulslaan 34
1820 Steenokkerzeel
info@awpro.be
https://awpro.be

Wij bieden woon- en dagondersteuning aan 
mensen met een mentale beperking.
Onze jaarlijkse lente actie vindt plaats tijdens  
de Dag van de Zorg.
Maak kennis met onze atelier werking en  
geniet van onze mooie omgeving.
Geniet van de vele activiteiten en ga zeker eens 
langs in onze flowershop en pop up shop.
Er is eveneens eet- en drinkgelegenheid  
voorzien.

Tot dan!

Klim VZW
Huis De Klink

van 13u00 tot 17u00

Groenstraat 25
1831 Diegem
secretariaat.mh@klim-vzw.be
www.klim-vzw.be

Woonzorgcentrum Den Bogaet 
Het WZC Den Bogaet is een gezellig, familiaal 
WZC dat plaats biedt aan 135 bewoners.
Het WZC omvat grote éénpersoonskamers en 
één kamer voor kortverblijf. 
Binnen het WZC hechten we belang aan: 
inspraak van de bewoners, kwaliteit van zorg, 
huisbereide maaltijden, piekfijne poetsdienst, 
waaier aan activiteiten, muziek therapie,  
snoezeltherapie, eigen cafetaria, sfeer  
en gezelligheid.

Kortom een thuis voor bewoners, medewerkers 
en bezoekers!

WZC Den Bogaet

van 14u00 tot 17u00

Dorpsstraat 1
1851 HUMBEEK
info@denbogaet.be
www.denbogaet.be

AW Pro opent tijden Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie Goodlife te Zaventem.

U kan een kijkje komen nemen in onze  
assisteniewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE GOODLIFE

van 10u00 tot 17u00

Imbroekstraat 55
1930 Zaventem
info@awpro.be
https://awpro.be

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

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

Kom langs en geniet van: 
• het uitproberen van scooters en rollators
• extra korting op je aankopen
• een goodiebag

Graag tot dan!
Het Medishopteam

Medishop Leuven
Partner van je gezondheid!

van 10u00 tot 17u00

Schipvaartstraat 18
3000 Leuven
infomedishop@fsmb.be
www.medishoponline.be

Wijkgezondheidscentrum  
CALEIDO
zorgt voor jouw gezondheid

van 10u00 tot 17u00

Slachthuislaan 1 bus 00.03
3000 Leuven
info@wgccaleido.be
www.wgccaleido.be

We zijn een praktijk van huisartsen, kinesisten, 
verpleegkundigen én maatschappelijk werkers. 
Naast de gewone consultaties organiseren we 
ook workshops: van gezonde voeding, stoppen 
met roken tot rugoefeningen. 
Ervaar op 15 mei hoe het is om alles onder 1 dak 
te hebben: je wordt verwelkomd aan het onthaal 
door 1 van onze vrijwilligers, daarna loop je 
van het kinelokaal via de verpleging langs het 
artsenkabinet.

Woon je in (Groot) Leuven kom dan langs tijdens 
de Dag van de Zorg!

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

Kom langs en ontdek wat wij voor jou of jouw 
naasten kunnen betekenen! 

Je vindt ons terug in de volgende lokale  
dienstencentra:
• LDC Far West
• LDC Kassei
 

Zorgbedrijf Vilvoorde
Zorg op jouw maat van 0 tot 100+

van 10u00 tot 17u00

Vlierkensstraat 83A
1800 Vilvoorde
LDCKassei@zorgbedrijfvilvoorde.be
www.zorgbedrijfvilvoorde.be
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Warme zorg, altijd dichtbij

zorgt voor jouw gezondheid

We zijn een praktijk van huisartsen, kinesisten, 
verpleegkundigen én maatschappelijk werkers. 
Naast de gewone consultaties organiseren we 
ook workshops: van gezonde voeding, stoppen 
met roken tot rugoefeningen.
Ervaar op 15 mei hoe het is om alles onder 1 dak 
te hebben: je wordt verwelkomd aan het onthaal 
door 1 van onze vrijwilligers, daarna loop je 
van het kinelokaal via de verpleging langs het 
artsenkabinet.

Woon je in (Groot) Leuven? 
Kom dan langs tijdens de Dag van de Zorg!

Wijkgezondheidscentrum  
DE RIDDERBUURT
zorgt voor jouw gezondheid

van 10u00 tot 17u00

Ierse Predikherenstraat 80
3000 Leuven
info@wgcridderbuurt.be
www.wgcridderbuurt.be

Samen met CM-partners bieden wij een reeks 
gratis interactieve activiteiten en workshops aan. 
Ontmoet de CM-gezondheidsconsulenten en 
maak kennis met CM-Gezondheidsacademie en 
Gezonde Buurt.

Laat je onderdompelen in thema’s als dementie, 
gezinscommunicatie, mantelzorg, ergotherapie ...

Ontdek jouw vrijwilligerstalent en kom tot rust 
tijdens de uitgestippelde wandeling rondom het 
CM-Gezondheidspunt. 

Meer info: www.cm.be/dagvandezorg.

Dag van de Zorg in  
CM-Gezondheidspunt Leuven
Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

van 10u00 tot 17u00

Koning Leopold I-straat 34
3000 Leuven
ines.spiessens@cm.be
www.cm.be/dagvandezorg

Wij nodigen jou uit om te komen wandelen  
langs een uitgestippeld parcours van 4 km 
(stadswandeling) of 15 km (stad- en natuur) 
waarop je kan kennis maken met vzw Hejmen, 
de stad Leuven en de  zorg. Het startpunt bevindt 
zich in de Halfmaartstraat te Leuven. Er is een 
tussenstop met lekkers bij ons arbeidszorg-
project Den Travak. Een wandelticket kost € 10  
(-18 of sociaaltarief: € 5 , -6 jaar: gratis).  
Vertrekken kan tussen 10u en 15u, nagenieten 
tot 17u.

Wandeldag vzw Hejmen
thema: ‘een andere kijk op zorg’

van 10u00 tot 17u00

Halfmaartstraat 8
3000 Leuven
vrijetijd@hejmen.be
www.hejmen.be

Ontdek tussen 10u-12u en tussen 14u-16u  
de verschillende projecten waar we aan hebben 
gewerkt de afgelopen twee jaar. 
• Visie scherpgesteld
• IAO of Iedereen Actief Onderweg
• Tubbe Model: werk maken van  

relatiegerichte zorg
• Een goede mondzorg, belangrijk voor  

algemeen welzijn
• Project 'storytelling': gevoelig en  

betrokken blijven op kwetsbaarheid
• Lokaal dienstencentrum 'In de Rozenberg'
• Zorgzame Buurt Heverlee Kern

wzc Annuntiaten Heverlee
Jij en ik, samen wij.

van 10u00 tot 17u00

Naamsesteenweg 353
3001 Heverlee
info@wzc.annuntiaten.be
www.sociopolisah.be

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM! 

U bent welkom in  
WZC Groene Boog
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

Jules Vandenbemptlaan 12C
3001 Heverlee
info@groeneboog.be
www.groeneboog.be

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

We vertellen u graag onze visie op toekomst-
gerichte zorg en stellen u onze nieuwe projecten 
voor. Tijdens interessante workshops ervaart u 
tevens enkele aspecten vanuit de leefwereld  
van onze zorgbehoevende bewoners.

We heten u van harte welkom!

Woonzorgcentrum Betlehem
Kwaliteit in zorg

van 12u00 tot 16u00

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

Bezoek onze assistentiewoningen in Seniorcity 
Herent en ervaar hoe je zelfstandig kan wonen 
en toch kan genieten van een professioneel 
zorgaanbod. Onze medewerkers leiden je graag 
rond in Seniorcity en geven je alle informatie 
over deze nieuwe assistentiewoningen en over 
het aanbod aan zorg- en dienstverlening. Je 
kan afsluiten met een drankje in onze gezellige 
ontmoetingsruimte. 

We geven je die dag graag alle tijd en ruimte, 
daarom vragen we om in te schrijven via  
onzewebsite. 

Tot dan?

Seniorcity Herent
Comfortabel wonen in de stad

van 10u00 tot 17u00

Notelarenweg 43-45
3020 Herent
gawseniorcityherent@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Kom op zondag 15 mei kennismaken met de 
diensten van het lokaal dienstencentrum en het 
sociaal huis. 

Van 14 tot 18 uur bent u welkom voor:
• bezoek aan ons lokaal dienstencentrum  

met een hapje en een drankje;
• een kennismaking met onze thuiszorgdiensten 

en het sociaal huis;
• bezoek aan onze expositie die deel  

uitmaakt van de Kunstenroute 2022;
• verschillende crea-workshops.

Lokaal dienstencentrum  
‘t Pijlijser en het sociaal huis

van 14u00 tot 18u00

R. Borremansstraat 2
3040 Huldenberg
dienstencentrum@huldenberg.be
www.huldenberg.be

Ontdek Planet Virus, de beleving die toont  
wat we leerden van de pandemie.

Tijdens een gegidste rondleiding kijken we  
hoe we in de COVID-19 pandemie terecht zijn 
gekomen ondanks de vele waarschuwingen.  
Hoe pakken we de volgende pandemie aan?  
En zelfs, hoe kunnen we de volgende pandemie 
voorkomen?

Wij organiseren 2 rondleidingen (10u en 14u), 
inschrijven via de website is verplicht, er zijn 
slechts 30 deelnemers per rondleiding  
toegelaten, wees er op tijd bij!

Van harte welkom in Health House!

Health House

Gaston Geenslaan 11 B4
3001 Heverlee
info@health-house.be
www.health-house.be
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Universitair Psychiatrisch  
Centrum KU Leuven
Psychiaters praten je bij

van 14u00 tot 17u00

Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
www.upckuleuven.be/agenda

Het Universitair Psychiatrisch Centrum  
KU Leuven baseert zijn klinische praktijk op 
wetenschappelijk onderzoek. Woon, online of  
op locatie, unieke lezingen bij van experts over 
de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied:

• prof. dr. Elske Vrieze over behandeling  
van eetstoornissen

• prof. dr. Marina Danckaerts over mentale  
gezondheid van kinderen tijdens en na Corona

• prof. dr. Mathieu Vandenbulcke over  
uitdagingen bij jongdementie

We nodigen je uit in een unieke omgeving.
Ons centrum bruist van bijzondere activiteiten: 
een sprong van de pamperpaal, creatief en  
muzikaal atelier, andere mensen ontmoeten,  
je laten verwonderen,...

We dragen zorg voor onze jongeren vanuit  
een bijzondere en verbindende beweging.
Kom zeker eens langs.

Centrum Molenmoes
Laat je BEWEGEN

van 12u30 tot 17u00

Blauwmolenstraat 1a
3111 Wezemaal
centrummolenmoes@wissel.be
www.wissel.be

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee. 

WELKOM! 

U bent welkom in  
Woonzorgcampus Edelweis
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

Liersesteenweg 165-171
3130 Begijnendijk
info@edelweis.be
www.edelweis.be

We dompelen je onder in de wereld van  
de thuisverpleging:
• Bekijk welke verpleeg(technische) zorgen  

wij aanbieden (oncologie, palliatieve, ...);
• Ga op speeddate met onze rekruteerder;
• Geniet van een gratis cursus babymassage 

(11u-12u en 16u-17u);
• Bekijk wat onze zorgcentrale voor  

jou kan betekenen;
• Voor de kinderen voorzien we een  

kleurwedstrijd en een springkasteel.
• Geniet van een hapje en een drankje.

Van harte welkom!

Wit-Gele Kruis
Afdeling Haacht

van 10u00 tot 17u00

Kloosterstraat 20
3150 Haacht
haacht@wgkvlb.be
www.witgelekruis.be

Assistentiewoningen Residentie 
De Laak - Opendeurdag
Zelfstandig wonen in zekerheid

van 13u00 tot 17u00

Mathildelaan 2 - 4
3200 Aarschot
info@de-laak.be
www.Assistentiewoningen-aarschot.be

Kom kennismaken met de Residentie in  
een gezonde, groene omgeving, met ruime  
appartementen, waar wonen rustgevend en 
beschermd aanvoelt.

Programma:
• onthaal in WZC Demerhof, Wissenstraat 22
• Wat biedt De Laak? 
• Bezoek het model-flat en de beschikbare 
• appartementen
• Jouw vragen worden individueel beantwoord
• Prijzen, wat is inbegrepen, zorgcomponent ...

Je bezoek zal je een volledig beeld geven van 
hoe het leven in De Laak zal zijn.

Therapiedier vzw

We verwelkomen jullie graag op zondag 15 mei 
2022  in en rond het grootste woonzorgcentrum 
van ons land.

Kom kennis maken met het leven zoals het  
is bij ons thuis! 
Aan de hand van rondleidingen, sfeerfoto's  
en activiteiten kom je te weten wat er allemaal 
beweegt in WZC Damiaan. 
Ook de kinderen worden niet vergeten!  
Tal van randactiviteiten worden voor hen 
voorzien.

Meer info op: www.dagvandezorg.be

WZC Damiaan

van 13u00 tot 17u00

Pater Damiaanstraat 39
3120 Tremelo
info@wzcdamiaan.be
www.wzcdamiaan.be

Centrum Ganspoel is een veilige leer- en  
leefomgeving voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een visuele en/of meervoudige 
beperking.
Wij bieden ondersteuning binnen de  
thuissituatie, de school, op de centrale campus 
in Huldenberg of de decentrale sites in  
Huldenberg en Tervuren.
Wij openen op 15 mei 2022 onze deuren op  
de centrale campus in Huldenberg.

Van harte welkom!

Centrum Ganspoel vzw
Campus Huldenberg

van 10u00 tot 17u00

Ganspoel 2
3040 Huldenberg
info@ganspoel.be
www.ganspoel.be

Voor mensen met kanker.
Zoek rust, vind zorg in een landelijke omgeving 
tussen Mechelen en Leuven. 

Via een rondleiding en informatiestanden  
laten wij je alvast graag kennismaken met  
onze werking.

Ons team van vrijwilligers en peter van het  
project 'Jacques Vermeire' verwelkomen jou 
graag.

Wees welkom!

Zorghuis De Dijlevallei vzw
Een Huis als een Thuis

van 10u00 tot 17u00

Dennenweg 6
3190 Boortmeerbeek
contact@zorghuisdedijlevallei.be
www.zorghuisdedijlevallei.be

Dag van de zorg met therapiedieren

van 10u00 tot 16u00

Milisstichel 3
3201 Langdorp-Aarschot
info@therapiedier.be
www.therapiedier.be

VZW Therapiedier nodigt u van harte uit op ons 
evenement n.a.v. ‘Dag van de Zorg’. U en uw 
hond zijn op 15 mei 2022 tussen 10:00 en 16:00 
welkom om gratis diverse workshops en lezingen 
in het kader van VZW Therapiedier te volgen.
De dag ziet er als volgt uit:
• doorlopend vragen stellen aan specialisten 

Therapiedier vzw (logopedist, ergotherapeut, 
pedagoge, ….) en therapiedierbegeleiders

• 11u en 14u bingo 
• doorlopend knuffelcafé en spel met therapie-

honden
Kom bij ons langs en laat u vrijblijvend informe-
ren of een workshop! Graag tot dan!
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Laat je BEWEGEN

Afdeling Haacht

Een gezellig huis in het landelijke  
Sint-Pieters-Rode, een CANO organisatie in  
de bijzondere jeugdhulp. 

Het is een groeiplek waar verantwoordelijkheid, 
verbindingen en voor-leven centraal staan. 
Samen iets doen is zoveel sprekender dan het 
zoveelste gesprek. 

We begeleiden 16 meisjes tussen 14 en 25 jaar.  
In onze leefgroep is er plaats voor 8 meisjes.  
De andere meisjes wonen thuis of zelfstandig  
en worden omringd door een team.

De Wissel vzw
De Switch

van 14u00 tot 17u00

Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters Rode
switch@wissel.be
www.wissel.be/afdelingen/de-switch

We nodigen u graag uit op zondag 15 mei om  
een bezoek te brengen aan het woon- en  
dagcentrum “Poels” 

U krijgt hier een overzicht van de activiteiten in 
het dagcentrum en onze dienstverlening in de 
studio's. Je kan ook iets drinken in de cafetaria 
en voor de kinderen is er animatie voorzien.

vzw Martine Van Camp
Woon- en dagcentrum Poels

van 10u00 tot 17u00

Tulpenstraat 6
3290 Diest
dagcentrumpoels@martinevancamp.be
www.martinevancamp.be

Vijf leuke voordelen van een bezoekje aan onze 
multidisciplinaire groepspraktijk In Harmonie:

1. Bezichtiging oud herenhuis en interieur 
2. Verrassende kunsttentoonstelling van cliënteel
3. Ontdekken hoe divers therapie kan zijn
4. Zinvolle tips voor je welzijn ontvangen
5. Een verruimende blik op preventie

Ben je een liefhebber van interieur en kunst? 
Vind je een gezonde geest in een gezond lichaam 
belangrijk? Van harte welkom! 

Kom genieten van kunst  
in beschermd herenhuis
Expressie als medicijn

van 10u00 tot 17u00

Overstraat 2
3290 Diest
info@huisinharmonie.be
www.huisinharmonie.be

Op zondag, 15 mei bent u van harte welkom om 
een bezoek te brengen aan onze hoofdcampus. 
Hier krijgt u een volledig overzicht van onze 
voorziening. De verschillende werkingen en onze 
dienstverlening worden er voorgesteld. 

Kom een kijkje nemen naar een leefgroep en  
de activiteiten van onze dagwerking. Voor de 
kinderen is er een zoektocht. Je kan iets eten  
of drinken in de cafetaria. 

vzw Martine Van Camp
hoofdzetel

van 10u00 tot 17u00

Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede
info@martinevancamp.be
www.martinevancamp.be

OverKop is een warme plek voor jongeren van 
12-25 jaar waar initiatieven rond vrije tijd en 
hulpverlening elkaar ontmoeten in een veilige 
en gezellige setting. Jongeren zijn vrij om zich 
daarin te bewegen en worden actief uitgenodigd 
om de plek mee vorm te geven en uit te bouwen. 
Op Dag van de Zorg brengen we samen met hen 
het verhaal, de mogelijkheden en ervarings-
gerichte proevertjes van de werking.

OverKop Tienen
Tot jezelf komen

van 12u00 tot 16u00

Ooievaarstraat 30
3300 Tienen
info@overkoptienen.be
tienen.overkop.be

We dompelen je onder in de wereld van  
de verpleging en thuiszorg:
• Bekijk welke verpleegtechnische zorgen wij 

aanbieden (oncologie, palliatieve, ...);
• Geniet van een gratis cursus babymassage 

(11u-12u);
• Ga op speeddate met onze rekruteerder;
• Bekijk wat onze zorgcentrale voor  

jou kan betekenen;
• Voor de kinderen voorzien we  

een leuke kleurwedstrijd;
• Geniet van een hapje en een drankje.

Van harte welkom!

Wit-Gele Kruis
Afdeling Tienen

van 10u00 tot 17u00

Wolvenpad 26 bus 12
3300 Tienen
tienen@wgkvlb.be
www.witgelekruis.be

We verwelkomen jullie graag met een hapje 
en een drankje, en geven jullie met plezier een 
rondleiding in ons nieuwe gebouw. Kom dus 
zeker eens langs!

Huize Levenslust vzw

van 14u00 tot 17u00

Sint-Truidensesteenweg 190
3350 Linter
info@huizelevenslustvzw.be
www.huizelevenslustvzw.be

Opendeurdag  op zondag 15 mei  
(Dag van de Zorg) 

Vraag het eens aan onze bewoners en  
personeelsleden!

“Is het eten wel vers en lekker bij jullie?”

Wees maar gerust: onze bewoners eten volgens 
eigen zeggen met smaak. Op onze opendeurdag 
krijgt u meer info en ervaart u meer over het 
leven in woonzorgcentrum Ravelijn en kan u ook 
al uw eigen vragen stellen. Niet enkel over het 
eten, maar over alles waar u graag meer over wil 
weten. Wees welkom!

Woonzorgcentrum Ravelijn
We zien u graag gelukkig

van 14u00 tot 18u00

Diesterpoort 1
3440 Zoutleeuw
ravelijn@animagroup.be
https://animagroup.be/ravelijn

Dag van de zorg met therapiedieren
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Hier ben  
je welkom!

Provincie 
Antwerpen

AW Pro opent tijdens Dag van de Zorg de  
deuren van Residentie 14 Van Schoonbeke  
te Antwerpen.

U kan een kijkje nemen in onze  
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE 14 VAN SCHOONBEKE

van 10u00 tot 17u00

Van Schoonbekestraat 14
2018 Antwerpen
info@awpro.be
https://awpro.be

Heb jij je altijd afgevraagd hoe, van baby tot  
senior, een zorgwerking georganiseerd wordt? 
Kom dan op zondag 15 mei naar KOCA. Neem 
een kijkje achter de schermen bij onze  
voorziening voor Doven en Slechthorenden, 
zorgvragers met autismespectrumstoornis, 
Spraak- Taalontwikkelingsstoornis en leer-  
en gedragsmoeilijkheden. 

Wat kan je verwachten?
• bezoek aan een leefgroep
• interessante professionele weetjes
• kennismaking met ons groeiend dierenproject
• proevertjes

en zo veel meer

KOCA vzw

van 12u00 tot 17u00

Van Schoonbekestraat 131
2018 Antwerpen
info@koca.be
www.koca.be

Een kleinschalig initiatief met een brede waaier 
aan mogelijkheden ter ondersteuning van  
thuiswonende ouderen met een zorgvraag.

Benieuwd?
Bekijk dan snel ons programma op de website.

Tot dan!

Nottebohm Wzc
Nottebohm gooit de deuren open!

van 10u00 tot 17u00

Biartstraat 2
2018 Antwerpen
info@nottebohm.be
www.nottebohm.be

Zewopa - Warme wijk streeft er naar om mensen 
met een beperking te laten deelnemen aan de 
samenleving, in en rond onze wijkcentra.

Ontdek wie we zijn, wat we doen en welke  
activiteiten we aanbieden. 
• Een lekkere pannenkoek, warme tas soep  

of een drankje.
• Zoek samen met ons uit wat jij voor ons  

en wij voor u kunnen betekenen? 
• Randanimatie.

Zewopa - Warme Wijk
Wijkcentrum Silvertop Kiel

van 10u00 tot 17u00

Jan Denucéstraat 17
2020 Antwerpen
info@warmewijk.be
www.warmewijk.be

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch 
centrum, waar risicofactoren van o.a. patiënten 
met een persoonlijkheidsstoornis, een  
psychotische stoornis en of een verstandelijke 
beperking behandeld worden om de kans op  
het plegen van nieuwe strafbare feiten te  
verminderen, zodat een (hernieuwd) verblijf in 
de samenleving veilig en mogelijk wordt.

Tijdens je bezoek krijg je een toelichting over de 
werking en een rondleiding. Inschrijven via  
www.fpcantwerpen.be is noodzakelijk.

FPC Antwerpen
Zorg op maat voor geïnterneerden

Beatrijslaan 96
2050 Antwerpen
info@fpcantwerpen.be
www.fpcantwerpen.be

Op de Dag van de Zorg kan je kennis maken 
met alle facetten van onze zorgcampus en onze 
dienstverlening. We bieden woongelegenheid 
aan ouderen (woonzorgcentrum en kortverblijf), 
en aan jongere mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel. Maak kennis met ons centrum voor 
dagverzorging en onze gloednieuwe  
assistentiewoningen.

We maken er een (inter)actieve dag van! Test de 
fit-o-meter uit en bezoek onze infostanden. 
Geniet na met een hapje en een drankje terwijl 
de kinderen zich uitleven.

MKL vzw
Zorgcampus Hof ter Schelde

van 13u30 tot 17u00

August Vermeylenlaan 6
2050 Antwerpen (Linkeroever)
hofterschelde@hofterschelde.be
www.hofterschelde.be

Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de  
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Linkeroever

van 11u00 tot 16u00

Beatrijslaan 100
2050 Antwerpen (Linkeroever)
info.oclinkeroever@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Het Klaverblad biedt dagelijkse activiteiten en 
sociale contacten in een gezellige, huiselijke 
sfeer. 
Ouderen, zorgbehoevenden en hun mantel-
zorgers kunnen hier in een rustige omgeving 
overdag hun tijd doorbrengen. Een mooie  
oplossing voor wanneer de zorg thuis  
onvoldoende georganiseerd kan worden. 

Nieuwsgierig? We ontvangen je graag op  
de Dag van de Zorg!

Dagopvang Het Klaverblad
Kom een kijkje nemen!

van 13u00 tot 17u00

Schoolstraat 41
2110 Wijnegem
debbie.adriaensen@wijnegem.be
www.wijnegem.be
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Zorg op maat voor geïnterneerden

Kom een kijkje nemen!

Ontdek onze rolstoeltoegankelijke  
doorzonwoningen met gemeenschappelijke 
tuin en maak kennis met volgende diensten:  
assistentiewoningen, ontmoetingscentrum en 
collectief autonome dagopvang (CADO)

Maak kennis met de buurt en de woonassistente
Ontspan met een drankje of wat lekkers

Kom Residentie Schoolstraat verkennen via  
een fotozoektocht voor jong en oud 
of laat je leiden tijdens een rondgang  
om 10u - 11u - 13u - 14u - 15u - 16u

Astor vzw
Residentie Schoolstraat 41

van 10u00 tot 17u00

Schoolstraat 41
2110 Wijnegem
info@astorvzw.be
www.astorvzw.be

Het Instituut voor Complementaire  Zorg  
Opleidingen / ICZO (Antwerpen) biedt vorming 
en bijscholing aan professionals in de zorgsector 
in het domein van de traditionele Chinese zorg.
 
Programma:  
• 10h00-12h00 (Brugge):  

voorstelling opleidingen ICZO  
(na registratie via site)

• 14h30-17h00 (Antwerpen):  
voorstelling opleidingen ICZO (na registratie)

• 10h00-12h00/ 14h30-17h00 (Brugge):  
demo’s traditionele Chinese gezondheidszorg, 
voorstelling aanbod Chinese taal en schrift 
(incl. kalligrafie). 

ICZO

van 10u00 tot 17u00

Joe Englishstraat 56
2140 Antwerpen
iczo@skynet.be
www.iczo.be

Op zondag 15 mei 2022 gooien wij onze deuren 
open en verwelkomen we u met enorm veel 
goesting voor een gezellig samenzijn.  
Werp een blik achter de schermen van ons 
woonzorgcentrum en geniet van de sfeer en 
gezelligheid aan boord. 
We voorzien twee rondleidingen: eentje  
om 14u en eentje om 16u. 
Verder kan u genieten van allerlei randanimatie 
(muziek, optredens, tombola) en een lekker 
hapje en drankje.
Het belooft een onvergetelijke dag te worden 
met veel "beweging" en amusement!

MKL vzw
WZC Hof ten Dorpe

van 13u30 tot 17u00

Welkomstraat 61
2160 Wommelgem
hoftendorpe@hoftendorpe.be
www.hoftendorpe.be

Maak kennis met onze dag- en woononder-
steuning die wij bieden aan volwassenen met 
een beperking. Laat je een dag onderdompelen 
in de leefwereld van onze cliënten:

• Ontdek onze  vernieuwde Atelierwerking
• Mogelijkheid tot deelname aan een  

sportactiviteit (netbal & boccia)
• Rondleiding doorheen gans de voorziening 

samen met onze cliënten

Wees uniek, wees welkom!

PRIMAVERA-vzw
Samen uniek

van 13u00 tot 17u00

Terlindenhofstraat 160
2170 Merksem (Antwerpen)
karoliensnoeck@primavera-vzw.be
www.primavera-vzw.be

Onze dagopvang is toegankelijk voor alle 
senioren met of zonder zorgbehoefte. Onze Cado 
is een plek waar ontmoeting centraal staat. We 
bieden professionele zorg aan en een zinvolle 
tijdsbesteding op maat .Ook mensen van buiten 
Herentals zijn welkom.

We heten jullie op 15 mei graag van harte  
welkom met een warme kop koffie of thee  
met versnaperingen. Hopelijk tot dan!

CADO Herentals
Een warme, huiselijke plek.

van 10u00 tot 17u00

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

Kom op 15 mei kennismaken met ons  
wijkcentrum. We stellen met veel trots het  
project "Zorgzame Buurten, Herentals  
Linkeroever" voor.
Heb je interesse om mee te bouwen aan een 
zorgzame buurt? Kom dan zeker langs om te  
ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Ook onze buurtwinkel opent die dag voor het 
eerst zijn deuren. Wij voorzien randanimatie, 
vergezeld van een hapje en tapje om van deze 
dag een feest te maken.

Tot dan!

Zewopa VZW
Wijkcentrum De Gagel Herentals

van 10u00 tot 17u00

Gagelstraat 36
2200 Herentals
info@warmewijk.be
www.warmewijk.be

Woonzorgcentrum Sint-Jozef  
& Buurtzorg Wiekevorst
Vieren FEEST!

van 13u00 tot 18u00

Sint-Jozefstraat 15
2222 Wiekevorst
buurtzorg.wiekevorst@
zusters-berlaar.be
www.zorggroepzvb.be

In onze cafetaria kan iedereen komen genieten 
van een frisse pint, allerlei huisbereide  
lekkernijen en randanimatie.
Je kan deelnemen aan een begeleide wandeling 
(rolstoeltoegankelijk). We nemen jullie mee in 
het verhaal doorheen het TRAJECT van de zorg.
Samen ontdekken we het buurtzorghuis dat 
openstaat voor iedereen!
Aan de hand van foto's creëren we een  
indruk van het residentiële wonen.
Graag inschrijven voor de begeleide wandeling. 
Starturen tussen 13u en 18u. Tot dan!

Graag willen we jullie uitnodigen om ons een 
bezoekje te brengen op Dag van de Zorg.

Onze dagopvang is gelegen in Hartje Westerlo,  
in lokaal dienstencentrum Ter Harte. 
Ouderen kunnen bij ons terecht om gezellig 
samen te zijn, samen leuke dingen te doen,  
knutselen, spelletje spelen, samen gezellig eten 
of gewoon bijbabbelen, niets moet. Zo kunnen 
ook de mantelzorgers eventjes op adem komen.   
Kom gerust eens vrijblijvend langs bij onze  
dagopvang om er de sfeer op te snuiven. 
Tot binnenkort.

Dagopvang CADO Westerlo
Dagopvang voor ouderen

van 13u00 tot 17u00

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

In het centrum van Gierle, in de oude pastorij 
vind je Cado Lille.  Dit tot groot enthousiasme 
van onze bezoekers en mantelzorgers.

Onze verzorgenden bieden professionele zorg 
en een leuke tijdsbesteding op maat in een 
huiselijke sfeer.  We zijn elke werkdag open van 
9u tot 16u30.

Kom kennismaken op de Dag van de Zorg.  
We ontvangen jullie graag met een tasje koffie  
en wat lekkers.

Welkom in Cado Lille!

van 13u00 tot 17u00

Kloosterstraat 1
2275 LILLE
coord.cadolille@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be
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Het GielsBos BUITENGEWOON BELEVEN ...  
dat kan tijdens de Dag van de Zorg!

Het GielsBos is een bijzondere plek voor  
kinderen en volwassenen met een beperking. 
Ook als je niet bij ons woont, valt er heel wat  
te beleven. 

We gunnen je een unieke blik voor én achter de 
schermen van onze infrastructuur en woningen. 

Kom het zelf ontdekken tijdens de  
Dag van de Zorg op zondag 15 mei 2022!

Het GielsBos
Gedreven door buitengewone mensen

van 10u00 tot 17u00

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

OC Clara Fey is een ondersteuningscentrum 
dat gespecialiseerde zorg biedt aan kinderen, 
jongeren en volwassenen met een verstandelijke 
beperking en/of bijkomende ondersteuningsno-
den. 

Op Dag van de Zorg nodigen we je uit op Campus 
De Troon (volwassenwerking) in Vorselaar voor 
een rondleiding doorheen onze gebouwen voor 
ontmoeting, beleving en ontspanning.  
Om 10.00, 11.00, 14.00 en 15.00 uur voorziet  
onze dagbesteding verschillende workshops 
waar je vrij op kan aansluiten.

OC Clara Fey
Campus De Troon

van 09u30 tot 16u00

Sassenhout 41-43
2290 Vorselaar
info@clarafey.broedersvanliefde.be
https://clarafey.be

Kom op zondag 15 mei kennis maken met ons. 
• probeer onze gloednieuwe,  

dementievriendelijke beleefwandeling uit
• we hebben boeiende vacatures
• krijg een rondleiding in WZC De Wending
• ontdek de vele aspecten van onze  

dementiezorg
• ontdek het aanbod aan diensten en  

activiteiten in onze dienstencentra
• wij stellen je graag onze nieuwste  

projecten, onze zorgcoach en onze mantelzorg-
coördinator voor

• neem een kijkje in een assistentiewoning

Zorggroep Orion - Turnhout
SAMEN ZORGEN WE VOOR ELKAAR

van 10u00 tot 17u00

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

AW Pro opent tijdens Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie De Veiling te Hoogstraten.

U kan een kijkje komen nemen in onze 
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE DE VEILING

van 10u00 tot 17u00

Katelijnestraat 41
2320 Hoogstraten
info@awpro.be
https://awpro.be

AW Pro opent tijden Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie Farmacie te Vosselaar.

U kan een kijkje komen nemen in onze  
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.  
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE FARMACIE

van 10u00 tot 17u00

Antwerpsesteenweg 218
2350 Vosselaar
info@awpro.be
https://awpro.be

Op 15 mei 2022 opent CADO Vosselaar opnieuw 
zijn deuren voor het grote publiek. We nodigen 
jullie die dag heel graag uit om een kijkje te  
nemen in onze organisatie. We hopen om jullie 
een brede glimlach te kunnen schenken.  
Een glimlach die nu al zo lang achter onder 
mondmaskers verstopt zit. Onze CADO is in het 
leven geroepen om mantelzorgers te ontlasten. 
Maar daarnaast is het ook een plek waar ont-
moeting centraal staat. We heten jullie graag van 
harte welkom met een kop koffie en stukje cake.

CADO Vosselaar
We gooien onze deuren terug open!

van 13u00 tot 17u00

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

CADO Ravels
Dagopvang voor senioren

van 10u00 tot 17u00

Weeldestraat 5-7
2381 RAVELS
gezinszorg.ravels@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

Na een lange tijd mogen we eindelijk onze 
deuren weer opengooien en dat doen we graag 
samen met u!
Onze CADO is een dagopvang waar senioren  
met een zorgbehoefte uit Ravels en de buur-
gemeenten terecht kunnen. Op die manier willen 
we de mantelzorgers die zich dagelijks inzetten 
een pauze bieden in de zorg. Dit alles doen we 
in een warme huiselijke sfeer met veel aandacht 
voor fijne momenten voor de bezoekers van onze 
CADO en hun familie.
Voor deze editie van de Dag van de Zorg werken 
we samen met Tandem, het expertisecentrum 
voor dementie, die bij ons hun preventie-
campagne rond dementie voorstellen.

De Dennen staat voor wonen, zorg en leven  
in een warme sfeer van geborgenheid. 

Tijdens Dag van de Zorg stellen wij ons huis  
open zodat u op ontdekking kan gaan.  
Wij voorzien een wandeling langs onze  
verschillende diensten, allerlei belevings-
activiteiten en demonstraties, een spetterend 
optreden van de KAATers en een leuke zoektocht 
voor de kinderen.

Wij ontvangen u met open armen! Tot dan!

De Dennen
woonzorg & revalidatie

van 11u00 tot 17u00

Nooitrust 18
2390 Malle
info@dedennen.be
www.dedennen.be

De Dennen staat voor wonen, zorg en leven  
in een warme sfeer van geborgenheid. 

Tijdens Dag van de Zorg stellen wij ons huis  
open zodat u op ontdekking kan gaan.  
Wij voorzien een wandeling langs onze 
verschillende diensten, allerlei belevings-
activiteiten en demonstraties, een spetterend 
optreden van de KAATers en een leuke zoektocht 
voor de kinderen.

Wij ontvangen u met open armen! Tot dan!

De Dennen
woonzorg & revalidatie

van 11u00 tot 17u00

Nooitrust 18
2390 Malle
info@dedennen.be
www.dedennen.be
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SAMEN ZORGEN WE VOOR ELKAAR

We gooien onze deuren terug open!

woonzorg & revalidatie

Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is  
(te onveilig/te veel onderhoud/te afgelegen)  
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!

Residentie De Schans
Assistentiewoningen Mol Centrum

van 10u00 tot 15u00

Gasthuisstraat 4
2400 Mol
info@residentiedeschans.be
www.residentiedeschans.be

De Witte Mol biedt zorg aan mensen met  
een ernstig meervoudige en matige tot diep 
verstandelijke beperking of een niet aangeboren 
hersenletsel.  
Wij bieden voor zowel kinderen als volwassenen 
een gevarieerd zorgaanbod op maat aan.  
Wij openen onze deuren om jullie een unieke 
beleving en inkijk te geven in onze voorziening.  
We stellen een leefgroep, studio en onze 
belevingsruimtes open. Daarnaast voorzien wij 
verschillende workshops want wij geloven sterk 
in de meerwaarde van een eigen ervaring. 

De Witte Mol
Waar bijzonder gewoon is!

van 10u00 tot 17u00

Galbergen 21
2400 Mol
info@mol.stijn.be
www.dewittemol.be

Samen met CM-partners bieden wij een reeks 
gratis interactieve activiteiten en workshops aan. 
Ontmoet de CM-gezondheidsconsulenten en 
maak kennis met CM-Gezondheidsacademie en 
Gezonde Buurt.

Laat je onderdompelen in thema’s als dementie, 
slaap, mantelzorg, ergotherapie, gezondheid ...

Ontdek jouw vrijwilligerstalent en kom tot rust 
tijdens de uitgestippelde wandeling rondom het 
CM-Gezondheidspunt. 

Meer info www.cm.be/dagvandezorg

Dag van de Zorg in  
CM-Gezondheidspunt Mol
Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

van 10u00 tot 17u00

Corbiestraat 5
2400 Mol
fenna.desmet@cm.be
www.cm.be/dagvandezorg

Ontdek ons aanbod van verschillende  
woonvormen: kleinschalig wonen,  
kortverblijf, zorgflats en assistentiewoningen
Maak kennis met de werking van het  
dagcentrum en lokaal dienstencentrum

Ontmoet de bewoners en de buurt
Ontspan in de bistro met een drankje  
of wat lekkers

Kom Klein Veldekens verkennen via een  
fotozoektocht of laat je leiden tijdens een  
rondgang om 10u - 11u - 13u - 14u - 15u -16u

Astor vzw
Klein Veldekens - zorgzaam wonen

van 10u00 tot 17u00

Groenhuis 55
2440 Geel
info@astorvzw.be
www.astorvzw.be

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM!

U bent welkom in  
De Witte Bergen
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

Diestweg 1
2460 Lichtaart
info@dewittebergen.be
www.dewittebergen.be

Kom binnen kijken in onze comfortabele  
flats en zorgflats.
Mooi, gezellig wonen terwijl je zelf de regie  
in handen hebt.
Je kan zorgeloos genieten en (g)ouder  
worden omdat je weet
dat alle mogelijke hulp aanwezig is wanneer  
jij het wilt.

begeleide rondleidingen om  
10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u en 16u
Bovendien kan u genieten van muzikale  
opluistering met koffie, gebak, cava en andere 
dranken. (g)ouder worden, weet u wel.

ALFONS SMET RESIDENTIES
ASSISTENTIEWONINGEN

van 10u00 tot 17u00

Lukasstraat 2A
2480 Dessel
info@asresidenties.be
www.asresidenties.be

Onze specialisten staan je graag te woord en 
nemen je mee op ontdekking achter de  
schermen van het ziekenhuis. Neem een kijkje  
in het operatiekwartier, bezoek de pijnkliniek  
of kom ontdekken hoe wij bouwen aan een  
vernieuwd ziekenhuis van de toekomst. Alles 
wordt 100% veilig georganiseerd, daarom is 
inschrijven voor deze begeleide rondleidingen 
een must. Ook voor kleine helden in spé hebben 
we heel wat leuks in petto!

Op zoek naar een job in een warme werksfeer? 
Kom ook dan zeker langs! 

HeiligHartziekenhuis Lier
Een hart voor zorg

van 11u00 tot 16u00

Mechelsestraat 24
2500 Lier
info@heilighartlier.be
www.heilighartlier.be

Samen met de bewoners ontmoeten wij u graag 
op onze Dag van de Zorg.  In een groene oase 
beschikken wij naast residentiële zorg en  
kortverblijf over zorgflats waar u met uw  
hulpbehoevende partner kan samenleven. 

Onze medewerkers en bewoners leiden u graag 
rond in ons huis waar iedereen zijn eigenste  
zelf kan blijven. U kan zelf ervaren dat Huize 
Nazareth een plek is waar het fijn wonen,  
leven en werken is.

Kom en beleef, proef en doe met ons mee!

WZC Huize Nazareth
Leven zoals u het verlangt!

van 13u00 tot 17u00

Kriekenstraat 14
2500 Lier
contact@huize-nazareth.be
www.huize-nazareth.be

Wij tonen jou hoe wij inclusie waarmaken in 
onze dagondersteuning voor volwassenen met 
mentale beperking. Dankzij de wisselwerking 
met vrijwilligers en handelaars van Boechout 
is ons dagatelier De Satelliet een platform voor 
warmmenselijk delen en verbinden.

Met een eigen variatie op view-master en gebruik 
van podcast laten we onze info op je los.
Aan onze centrale tafel hopen we met jou een 
boeiend gesprek te hebben, vernemen we ook 
graag wat bij jou leeft en sharen koffie met 
gebak.

De Maanwandelaars
Dagondersteuning De Satelliet

van 13u00 tot 18u00

Heuvelstraat 72
2530 Boechout
desatelliet@demaanwandelaars.be
www.demaanwandelaars.be
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Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de  
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum Lint

van 11u00 tot 17u00

Kapelstraat 1
2547 Lint
info.oclint@rodekruis.be
www.rodekruis.be

• Ervaar tijdens een interactieve rondleiding  
de mogelijkheden en geborgenheid van klein-
schalig wonen in de dorpskern van Waarloos

• Kom kennismaken met onze respectvolle war-
me woongroepwerking en aangepaste  
spiksplinternieuwe infrastructuur

• Bezoek onze jobbeurs en  
"join our dreamteam"

• Feest mee op ons tuinfeest met activiteiten 
voor jong en oud

Graag tot dan!
Meer praktische info op: 
www.dagvandezorg.be/organisatie/wzc-coralia/

Woonzorgcentrum Coralia
Er valt altijd wat te be-leven!

van 10u00 tot 17u00

Beekboshoek 37
2550 Waarloos
coralia@compostela.be
www.woonzorgcollectief.be

Buurtzorg “De Geburen” en 
WZC Heilig hart

van 13u00 tot 18u00

Kerkeblokken 11
2560 Nijlen
info.hh@zusters-berlaar.be
www.zorggroepzvb.be

Vanuit "Buurtzorg" willen we inwoners van 
Nijlen, Bevel en Kessel ondersteunen, zodat 
thuis wonen in de vertrouwde omgeving langer 
mogelijk is. Benieuwd hoe we dat doen?  
Kom dan zeker eens kijken! 

In de zorg is preventie uiterst belangrijk! Ook dat 
lichten we graag toe tijdens onze opendeurdag!

Maar kom vooral mee genieten van het optreden 
van "De Drie Koningen" bij een hapje en een 
drankje!

Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje nemen 
in een serviceflat!
Wij verwelkomen u graag!

Graag dompelen we je op de Dag van de Zorg 
onder in de bijzondere wereld van de revalidatie. 
Revalidatieziekenhuis RevArte is gespecialiseerd 
in 5 revalidatie-zorgpaden die we graag  
voorstellen tijdens doorlopende rondleidingen. 
Je krijgt ook de kans om zelf bepaalde  
revalidatietoestellen uit te testen zodat je kan 
ervaren hoe intensief een revalidatietraject is.

Geniet na het bezoek van een hapje en/of een 
drankje in onze gezellige cafetaria, en bij mooi 
weer op ons terras.

MKL vzw
Revalidatieziekenhuis RevArte

van 13u30 tot 17u00

Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem
revarte@revarte.be
www.revarte.be

iMEP België, dat in 2018 werd geopend, is een 
3000 m2 instituut, gelegen op de campus van  
het Europees hoofdkantoor in Mechelen.  
Dit volledig uitgeruste opleidingscentrum  
verwelkomt zowel professionelen uit de  
gezondheidszorg als Nipro-partners, waar het 
afleveren van verhoogde patiëntenzorg en  
veiligheid de ultieme doelstellingen zijn. 
De groep die wij willen bereiken zijn artsen, 
verpleegkundigen, paramedisch personeel en 
studenten.

Alvast tot dan!

iMEP Nipro
We encourage you to blossom

van 10u00 tot 17u00

Blokhuisstraat 42
2800 Mechelen
ben.dewitte@nipro-group.com
www.nipro-imep.com

Het Begeleidingscentrum voor Personen met 
Autisme biedt professionele ondersteuning en 
begeleiding aan jongeren en volwassenen met 
autisme. Voor Dag van de Zorg zetten we graag 
de deuren open van onze Villa in Bonheiden 
waar wij mensen met autisme een waaier aan 
gevarieerde dag- en vrijetijdsbesteding bieden. 
Hier kan je kennismaken met ons algemeen 
aanbod en ons topteam van begeleiders. Onze 
vacature- en vrijwilligersstand is zeker ook een 
bezoek waard. Wij kijken alvast uit naar jouw 
komst!

Begeleidingscentrum voor  
Personen met Autisme vzw
Dagbestedingscentrum De Villa

van 10u00 tot 17u00

Imeldalaan 7
2820 Bonheiden
info@begeleidingscentrum-autisme.be
https://begeleidingscentrum-autisme.be

Onze drie Brasschaatse dienstencentra  
gooien de deuren open.  

Je bent van harte welkom in LDC Vesalius van 
14 tot 17.00 uur. Verschillende werkgroepen 
van elke dienstencentrum zullen hun werking 
voorstellen. 

Daarnaast voorzien we ook een hapje en drankje. 

Specifiek in LDC Vesalius zal er nog een infostand 
zijn van het woonzorgcentrum Vesalius door 
Zorgbedrijf Brasschaat (er worden geen  
rondleidingen gegeven).

Gemeente Brasschaat
Lokaal dienstencentrum Vesalius

van 14u00 tot 17u00

Prins Kavellei 77
2930 Brasschaat
ldc.vesalius@brasschaat.be
www.brasschaat.be

Onze drie Brasschaatse dienstencentra  
gooien de deuren open.  

Je bent van harte welkom in LDC  
Maria-ter-Heidehove van 14 tot 17.00 uur.  
Verschillende werkgroepen van elke  
dienstencentrum zullen hun werking voorstellen. 

Daarnaast voorzien we ook een hapje en drankje.

Gemeente Brasschaat
Lokaal dienstencentrum  
Maria-ter-Heidehove

van 14u00 tot 17u00

Eikendreef 18
2930 Brasschaat
ldc.mthh@brasschaat.be
www.brasschaat.be

Onze drie Brasschaatse dienstencentra  
gooien de deuren open.  

Je bent van harte welkom in LDC Antverpia  
van 14 tot 17.00 uur. Verschillende werkgroepen 
van elke dienstencentrum zullen hun werking 
voorstellen. 

Daarnaast voorzien we ook een hapje en drankje. 

Gemeente Brasschaat
Lokaal Dienstencentrum Antverpia

van 14u00 tot 17u00

Sint Antoniuslei 95-97
2930 Brasschaat
ldc.antverpia@brasschaat.be
www.brasschaat.be
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Dagbestedingscentrum De Villa

Het sociaal huis verhuurt 35 assistentiewoningen  
en 22 serviceflats in de Molenstraat. In deze  
woningen staat comfort en veiligheid centraal. 
Wij stellen beiden gebouwen open op de Dag van 
de Zorg waarbij u aan de hand van een begeleide 
rondleiding kan kennismaken met onze  
enthousiaste medewerkers en bewoners. 

Na de rondleiding kan u in de cafetaria van  
het GAW Molenerf genieten van een hapje,  
een drankje en een muzikale noot. 

Graag tot dan! 

Lokaal bestuur Schilde
Wonen in het schitterende Schilde

van 10u00 tot 17u00

Molenstraat 70
2970 Schilde
thuiszorg@schilde.be
www.schilde.be

Hier ben  
je welkom!

Provincie 
Limburg

Laat je begeleiden doorheen onze 5  
verschillende woonvormen: woon- en  
zorgcentrum, kortverblijf, oriënterend  
kortverblijf, assistentiewoningen en  
zorgappartementen. 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 voorzien 
door de Black Hills. Voor onze allerkleinsten 
voorzien we kinderanimatie.  Kom op bezoek  
en ontdek een (t)huis voor iedereen!

Salvator Welzijnscentrum vzw

van 14u00 tot 17u00

Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
info@salvatormundi.be
https://salvatorwelzijnscentrum.be

Er staat koffie en cake voor je klaar. Kom  
kennismaken met ons gezellig huis en laat je 
verrassen door het brede aanbod waarvoor je bij 
ons kunt aankloppen. In een huisvandeMens kan 
je terecht voor een goed gesprek als je het  
moeilijk hebt, voor informatie over maatschap-
pelijke thema’s zoals voorafgaande zorgplanning 
bij het levenseinde of voor een persoonlijke 
ceremonie op een belangrijk moment in jouw  
leven (huwelijk, geboorte, afscheid). Elke  
bezoeker ontvangt een leuke goodiebag. 

Tot dan!

huisvandeMens

van 13u00 tot 17u00

Albrecht Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
hasselt@demens.nu
https://vrijzinniglimburg.be

Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over d 
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Houthalen-Helchteren

van 11u00 tot 17u00

Kazernelaan 125
3530 Houthalen-Helchteren
info.ochouthalen-helchteren@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Rode Kruisopvangcentrum Heusden-Zolder  
biedt een tijdelijke thuis aan 126 verzoekers  
om internationale bescherming.
Op Dag van de Zorg stellen we ons centrum open 
met leerrijke interactieve rondleiding. Neem 
plaats in de loft voor een korte voorstelling van 
ons centrum. Ontmoet onze bewoners en ontdek 
hun dagelijks leven in het opvangcentrum. 
Kom genieten van de gezellige sfeer, een leuke 
babbel met een hapje en een drankje op onze 
receptie, terwijl de kinderen zich uitleven in het 
speelhoekje.

Rode Kruisopvangcentrum 
Heusden-Zolder

van 13u30 tot 17u00

Kapelstraat 73 bus 2
3550 Heusden-Zolder
info.ocheusden-zolder@rodekruis.be
www.rodekruis.be

In een rustige, bosrijke omgeving kunnen onze 
gasten tijdens een residentieel verblijf even 
herbronnen en op adem komen. Op de Dag van 
de Zorg zetten we voor ons vijfjarig jubileum 
graag de deuren open. Vier mee en geniet van 
ons divers programma:

• Bezoek van minister Wouter Beke
• Rondleidingen en info
• "Blijf Bewegen" met Zorghuis Limburg
• Muzikaal intermezzo

Zorghuis Limburg VZW
2de thuis voor mensen met kanker

van 10u00 tot 17u00

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

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM! 

U bent welkom in  
Woonzorgcampus Angelahof
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

Kloosterstraat 1D
3590 Diepenbeek
info@angelahof.be
www.angelahof.slg.be

Lokaal Dienstencentrum Antverpia

We heten je van harte welkom op Portavida  
of ‘de poort tot het leven’.

Maak kennis met maar liefst 11 organisaties  
op de campus: Sociaal Huis Portavida,  
Wit-Gele Kruis Limburg, De Start, Covida,  
ZOG Genk – wzc Toermalien, Pleegzorg Limburg, 
Familiehulp, Strijkwinkel Alternatief vzw,  
CAW Limburg, Dienstencentrum ’t Klavertje  
en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Limburg.

Meer info vind je in het artikel op pagina 61.

Portavida
De welzijnscampus van Genk

van 10u00 tot 17u00

Bezoek  
11 verschillende organisaties 
Welzijnscampus 11
3600 Genk
info@portavida.be
www.portavida.be
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Midden in de groene omgeving van Genk,  
bevindt zich sinds november 2019  
OOOC Kompas. Met veel enthousiasme, fierheid 
en een brede glimlach mogen wij eindelijk 
onze deuren open zetten om iedereen te laten 
kennismaken met zowel onze nieuwbouw, onze 
werking én onze medewerkers.
Terwijl de kinderen zich bezig houden in de 
‘kidszone’, kan u zelf op ontdekking gaan in onze 
organisatie. Medewerkers staan klaar om de 
nodige uitleg te geven. Daarnaast kunt u binnen 
springen in ons vacaturelokaal of een kijkje gaan 
nemen naar het kunstwerk in de tuin. Babbel op 
het einde van de rondleiding gerust nog na met 
een drankje en een hapje! Wij kijken er van harte 
naar uit om u te mogen ontvangen!

OOOC Kompas

van 10u00 tot 15u00

Windekestraat 2
3600 Genk
kompas@ooockompas.be
www.ooockompas.be

Al 20 jaar lang en elke dag weer, zetten we ons 
in voor (jonge) kinderen en jongeren met een 
verhoogde psychische kwetsbaarheid. We  
willen dan ook een positief verschil maken in de 
levensloop en ontwikkeling van deze kinderen 
en jongeren. Vanuit een oprechte interesse in 
wat elk kind, elke jongere zo uniek maakt, gaan 
we op zoek naar wat er precies aan de hand zou 
kunnen zijn en hoe we de ontwikkeling SAMEN 
weer op gang kunnen brengen,... Kom je graag 
eens kijken hoe we werken? Welkom!

Kinderpsychiatrisch Centrum 
Genk vzw
viert haar 20 jarig bestaan

van 13u00 tot 17u00

Schiepse Bos 8
3600 Genk
kpc@kpc-genk.be
www.kpc-genk.be

Dag van de Zorg in  
CM-Gezondheidspunt Genk
Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

van 10u00 tot 17u00

Dieplaan 13
3600 Genk
anneleen.bollen@cm.be
www.cm.be/dagvandezorg

Samen met CM-partners bieden wij een reeks 
gratis interactieve activiteiten en workshops 
aan. Ontmoet de CM-gezondheidsconsulent en 
maak kennis met CM-Gezondheidsacademie en 
Gezonde Buurt.

Laat je onderdompelen in thema’s zoals  
Mijn CM-app, zorgplanning, mantelzorg,  
fit en gezondheid ...

Ontdek jouw vrijwilligerstalent en kom tot rust 
tijdens de uitgestippelde wandeling rondom  
het CM-Gezondheidspunt. 

Meer info: www.cm.be/dagvandezorg.

AW Pro opent tijdens Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie Molenhoek te Lanaken.

U kan een kijkje nemen in onze  
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE MOLENHOEK

van 10u00 tot 17u00

Molenweideplein 66
3620 Lanaken
info@awpro.be
https://awpro.be

Kom op zondag 15 mei kennis maken met  
het personeel en de bewoners van het  
Rode Kruisopvangcentrum in Lanaken.

Een leerrijke dag met infosessies en  
randanimatie.  Jong en oud is welkom voor:
• Rondleidingen
• Workshops
• Animatie
• Hapje en een drankje
• Muziek en dans

Rode Kruisopvangcentrum 
Lanaken

van 10u00 tot 17u00

Molenbergstraat 101
3620 Lanaken
info.oclanaken@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Kom een kijkje nemen in onze  
ASSISTENTIEWONINGEN!
Residentie Groenpark beschikt over  
23 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. 
Wilt u graag weten hoe het is om bij ons te  
wonen? Kom dan zeker langs voor een  
vrijblijvende rondleiding. Wij verwelkomen  
u graag.

Residentie Groenpark

van 10u00 tot 16u00

Omstraat 10
3720 Kortessem
info.groenpark@ocura.be
www.ocura.be/assistentiewoningen

Medisch Centrum St.-Jozef 
Munsterbilzen
Rijk verleden – sterke aanwezigheid –  
kansrijke toekomst

van 10u00 tot 17u00

Abdijstraat 2, 3740 Bilzen
contact@mc-st-jozef.be
www.mc-st-jozef.be
Tel. 089/50 91 11

Interessante lezingen en voorstellingen  
loodsen je door 125 jaar:
• Geschiedenis met blik op de toekomst  

van de GGZ
• Doorlopend: belevingstentoonstelling:  

‘Altijd op weg’
• Professor Dirk De Wachter:  

De essentie van goede zorg!  
(inschrijven via lut.vanoeteren@mc-st-jozef.be)

• Professor Edgard Eeckman:  
Patient Empowerment staat voor 'SAMEN'

• Voorstelling Masterplan: Humane geestelijke 
zorgverlening, midden in de dorpsgemeenschap

• -Dr. Kris Noppe: Zorginnovatie in de  GGZ
Programma bij aankomst!

Orelia Serrenhof startte in de lente van 2020. 
Eindelijk kunnen we na 2 jaar onze woonzorg-
campus tonen aan het grote publiek. We laten je 
graag kennismaken met het leven en werken bij 
Serrenhof. 

Je ontdekt er:  
• onze demo woonzorgkamer, onze fitness,  

het kapsolon, de crea-ruimte ...  
• tal van creatieve workshops, een kinderhoek
• hoe fijn het werken is bij Serrenhof

... en je geniet van een hapje en een drankje in 
ons gezellig O'Café!

Orelia Serrenhof
Een warme thuis.

van 13u30 tot 17u00

Viaductstraat 11
3800 Sint-Truiden
serrenhof@orelia.be
www.orelia.be

Kom een kijkje nemen in onze appartementen!

Residentie Tienhof, in de nabijheid van  
Woonzorgcentrum Ocura, beschikt over  
15 appartementen voor 65-plussers.
De bewoner heeft volop kansen om langer  
zelfstandig te wonen doordat de nodige zorg  
samen met wzc Ocura Voeren georganiseerd 
wordt.

Wilt u graag weten hoe het is om bij ons te 
wonen?
Kom dan zeker langs voor een vrijblijvende 
rondleiding. Wij verwelkomen u graag.

Residentie Tienhof

van 11u00 tot 15u00

Tienhof 23
3798 ‘s Gravenvoeren
info.voeren@ocura.be
www.ocura.be/assistentiewoningen
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Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

Een warme thuis.

Hoe krijgen we het klaar om meer dan  
1.000 maaltijden per dag te bereiden?
Hoe ziet een dag in het woonzorgcentrum eruit?
Wat is een lokaal dienstencentrum?
Hoe kun je met behulp van onze thuiszorg  
zo lang mogelijk thuis blijven wonen?
Wat spoken de allerkleinsten uit bij onze  
kinderopvang De Rakkertjes?
Welke waaier aan vrijwilligerswerk heeft  
het zorgbedrijf te bieden?
Hoe leuk is het om als zonnezorger te werken  
bij het zorgbedrijf?
Kom het zelf ontdekken tijdens de  
Dag van de Zorg!

Zorgbedrijf Sint-Truiden
Een blik achter de schermen

van 14u00 tot 17u00

Diestersteenweg 61
3800 Sint-Truiden
info@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Kom een kijkje nemen in onze  
ASSISTENTIEWONINGEN!
Residentie Villina beschikt over  
23 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. 
Wilt u graag weten hoe het is om bij ons te  
wonen? Kom dan zeker langs voor een  
vrijblijvende rondleiding. Wij verwelkomen  
u graag.

Residentie Villina

van 10u00 tot 16u00

De Rijten 12-13
3830 Wellen
info.villina@ocura.be
www.ocura.be/assistentiewoningen

Volg de route en ontdek de bijzonderheden van 
onze groep van assistentiewoningen en ons  
dagverzorgingscentrum. 
 
Wat mag je verwachten?
• leer onze woonzorgcampus beter kennen
• ontdek onze aanpak op vlak van ergo,  

animatie, zorg..
• neem een kijkje in de model assistentiewoning
• geniet van de omgeving vanop ons uitkijkpunt 
• ontdek onze vacatures 
• voor kinderen is er kindergrime en  

een springkasteel
• geniet van een hapje en een drankje in  

ons gezellig O'Café

Orelia Puthof

van 13u00 tot 17u00

Puthofveld 4
3840 Borgloon
puthof@orelia.be
www.orelia.be

Op zondag 15 mei willen we je graag laten  
kennismaken met het zorg- en belevingsgedeelte 
van de boerderij. We geven je graag uitleg over 
de mogelijkheden van dagbesteding (met en 
zonder VAPH), time-outs voor jongeren,  
begeleiding en coaching. 

Ook geven we je deze dag informatie over onze 
biologische zelfoogsttuin waar mens, natuur en 
voedselproductie hand in hand gaan.  
Neem ook een kijkje in de hoevewinkel.

Kinderen kunnen genieten van de hoevedieren!

vzw het Groeiveld
zorg- en belevingsboerderij

van 10u00 tot 17u00

Hoog Kattenbos 17
3920 Lommel
vzwhetgroeiveld@gmail.com
www.vzwhetgroeiveld.be

Op zondag 15 mei verwelkomen we je graag  
in ons gezellig cafetaria waar je kan genieten  
van iets lekkers met een streepje muziek.

Op de markt maak je kennis met ons ruime 
aanbod. Kijken en luisteren mag, maar meedoen 
kan zeker ook. Misschien krijg je de smaak wel 
helemaal te pakken en wil je zelf ook als  
vrijwilliger aan de slag?

Of ben je eerder nieuwsgierig naar hoe het  
nieuwe dienstencentrum eruit zal zien? We geven 
je graag een woordje uitleg bij de bouwplannen.

Dienstencentrum De Schommel
Stad Peer

van 10u00 tot 17u00

Markt 15 bus 2
3990 Peer
zorgengezondheid@peer.be
www.peer.be

Hier ben  
je welkom!

Provincie 
West-Vlaanderen

“Traditionele Chinese gezondheidszorg” is 
een verzamelterm voor een breed gamma van 
disciplines gericht op preventie en zorg voor de 
dagelijkse gezondheid. In China vandaag  is de 
traditionele gezondheidszorg complementair 
met  de moderne, westerse geneeskunde.
Op onze locatie in de Brugse binnenstad maakt  
u kennis met onze medewerkers en onze  
faciliteiten. Demo's traditionele Chinese  
gezondheidszorg, voorstelling aanbod  
Chinese taal en schrift (incl. kalligrafie). 

Hogeschool West-Vlaanderen
Confuciusinstituut

van 10u00 tot 17u00

Sint-Jorisstraat 69
8000 Brugge
confucius@howest.be
www.confuciusinstituut.be

Mintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, 
organiseert in Woonzorgcentrum De Vliedberg 
een interactieve belevingswandeling op de Dag 
van de Zorg. Deze wandeling vertelt je alles over 
de persoonsgerichte zorgvisie, die we in zeven 
Mintus-woonzorgcentra toepassen.

Op een interactieve manier ontdek je hoe we in 
onze voorzieningen wonen en werken. Wil je ook 
"thuiskomen" bij Mintus, als nieuwe collega? Een 
medewerker van de personeelsdienst staat voor 
je klaar en beantwoordt al je vragen.

Mintus Brugge
Woonzorgcentrum De Vliedberg

van 09u30 tot 17u00

Ruddershove 1
8000 Brugge
devliedberg@mintus.be
www.mintus.be

Maak kennis met de werking, bewoners en 
personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de  
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Brugge

van 10u00 tot 17u00

Vlamingstraat 55
8000 Brugge
info.ocbrugge@rodekruis.be
www.rodekruis.be
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Op de dag van de zorg zullen de medewerkers 
van het centrum voor dagverzorging jullie  
verwelkomen van 13h tot 17h in het dagcentrum.
Het dagcentrum zal dan worden voorgesteld.  
Er zal beeld- en fotomateriaal getoond worden, 
zodat de bezoeker een beeld krijgt van wat er 
zich allemaal afspeelt in het dagcentrum. Er 
wordt ook creamateriaal tentoongesteld.  
Folders en huiskrantjes zullen ter inzage liggen. 
Als afsluiter zal er een kopje koffie aangeboden 
worden in de cafetaria van het wzc.

vzw Sint-Jozef, wonen, leven  
en zorg
centrum voor dagverzorging Emaus

van 13u00 tot 17u00

Spoorwegstraat 250
8200 Sint-Michiels
info@wooncentrum-st-jozef.be
www.sintjozef-wzc-sintmichiels.be

Op 15 mei gaat voor het brede publiek onze 
poort open. Ooit eens willen kennismaken met 
de werking van een opvangcentrum? Dit is je 
kans. Laat je onderdompelen in een door onze 
bewoners gegeven talenbad en geniet mee van 
de wereldse muziek. Daarnaast krijg je uitleg 
over de werking van ons opvangcentrum en de 
asielprocedure via een interactieve rondleiding. 
Voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie. 
Tot dan!

Inschrijven kan via info.ocsijsele@rodekruis.be

Rode Kruis Vlaanderen
Rode Kruis opvangcentrum Sijsele

van 14u00 tot 18u00

Dorpsstraat 188
8340 Sijsele (Damme)
info.ocsijsele@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Bezoek onze assistentiewoningen in Seniorcity 
Oostende en ervaar hoe je zelfstandig kan wonen 
en toch kan genieten van een professioneel 
zorgaanbod. Onze medewerkers leiden je graag 
rond in Seniorcity en geven je alle informatie 
over deze nieuwe assistentiewoningen en over 
het aanbod aan zorg- en dienstverlening. Je 
kan afsluiten met een drankje in onze gezellige 
ontmoetingsruimte. 

We geven je die dag graag alle tijd, graag  
inschrijven via onze website.

Tot dan?

Seniorcity Oostende
Geniet van gezonde zeelucht

van 10u00 tot 17u00

Leopold Van Tyghemlaan 90
8400 Oostende
gawseniorcityoostende@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Onze assistentiewoningen in Coost, bieden een 
warme thuis voor 65-plussers, die graag genieten 
van hun vrijheid en tegelijk kiezen voor extra 
veiligheid en professionele ondersteuning.
Maak op zondag 15 mei kennis met onze  
assistentiewoningen, de bewoners en wat er 
te beleven valt in het prachtig gerenoveerde 
gebouw.
We stellen u ook graag het aanbod van  
woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee,  
het centrum voor dagverzorging, het Infopunt 
dementie en nog zoveel meer voor ...

Alvast tot dan!

Residentie  Coost
Van Co-center tot Coost

van 10u00 tot 17u00

Amsterdamstraat 63
8400 Oostende
woonassistentoostende@gvo.be
www.coost.be
www.elisabethaanzee.gvo.be

Bezoek ons WZC Zorghotel Wellington Oostende 
en ervaar hoe je kan genieten van een  
hotelgevoel omringd door professionele zorg. 
Onze medewerkers leiden je graag rond in  
WZC Zorghotel Wellington en geven je alle  
informatie over onze verblijven en over het  
aanbod aan zorg- en dienstverlening. Je kan 
afsluiten met een drankje in onze gezellige 
tearoom. 

Tot dan?

WZC Zorghotel Wellington 
Oostende
Geniet van gezonde zeelucht

van 10u00 tot 17u00

Nieuwpoortsesteenweg 112/C
8400 Oostende
wzcwellingtonoostende@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

CKG Kapoentje VZW ondersteunt gezinnen met 
jonge kinderen waar het evenwicht even zoek is. 
Op Dag van de Zorg bieden wij een unieke blik 
achter de schermen in onze werking.  
Kom zeker langs voor: 
• Een rondleiding in onze historische gebouwen 

met uitleg over ons aanbod
• Kinderanimatie en een hapje en drankje in  

onze prachtige stadstuin

Hopelijk tot dan! 

CKG Kapoentje VZW

van 10u00 tot 17u00

Louisastraat 5
8400 Oostende
info@ckgkapoentje.be
www.ckgkapoentje.be

Bezoek onze assistentiewoningen in Seniorcity 
Wenduine en ervaar hoe je zelfstandig kan  
wonen en toch kan genieten van een  
professioneel zorgaanbod. Onze medewerkers 
leiden je graag rond in Seniorcity en geven je alle 
informatie over deze nieuwe assistentiewoningen 
en over het aanbod aan zorg- en dienstverlening. 
Je kan afsluiten met een drankje in onze  
gezellige ontmoetingsruimte. 

We geven je die dag graag alle tijd en ruimte, 
daarom vragen we om in te schrijven via  
onze website.

Tot dan?

Seniorcity Wenduine
Geniet van gezonde zeelucht

van 10u00 tot 17u00

Brugsesteenweg 80-82-84
8420 Wenduine
gawseniorcitywenduine@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Kom kennis maken met onze diensten op de 
welzijnssite. We bieden een ruim aanbod aan 
zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud. 
Bezoek de kinderopvang, de jeugddienst, de 
assistentiewoningen en het lokaal diensten-
centrum en kom letterlijk en figuurlijk proeven 
van de sfeer op onze welzijnssite.

Sluit je gezellige familieuitstap af in onze  
cafetaria en voor wie een bezoekje brengt aan  
al onze verschillende diensten, is een bijzondere 
attentie voorzien.

Zien we elkaar daar?

Gemeente Middelkerke
Welzijnssite

van 14u00 tot 17u00

Sluisvaartstraat 17
8430 Middelkerke
welzijnshuis@middelkerke.be

Kom kennis maken met onze nieuwe campus 
met een buurtrestaurant, dienstencentrum,  
dagcentrum, kortverblijf en een  
woonzorgcentrum. 

We bieden een divers programma aan voor jong 
en oud. Wij laten jullie graag kennismaken met 
onze vernieuwde infrastructuur en werking. In 
ons dienstencentrum kan u genieten van een 
koffie met gebak.

Heb je een hart voor senioren?  Breng dan een 
bezoekje aan onze vacaturestand of het infopunt 
vrijwilligers. 

Zorgcampus Jacky Maes

van 10u00 tot 17u00

Duinenstraat 106
8450 Bredene
info@ocmwbredene.be
www.ocmwbredene.be
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Geniet van gezonde zeelucht In Villa Vip Bredene kan je je verwachten aan  
een warme verwelkoming door het zorgkoppel 
Jef en Leslie, hun vast team en de bewoners.

Ieder van hen zal je graag te woord staan en  
geeft je met alle plezier een rondleiding door  
de gezellige villa. Tijdens de kennismaking met 
onze werking kan je genieten van een drankje 
en smullen van allerlei lekkers bereid door de 
bewoners. 

We wensen je met zijn allen van harte welkom!  
Men zege het voort! 

VillaVip Bredene

van 10u00 tot 17u00

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

LDC Biezenbilk en  
WZC Riethove

van 10u00 tot 17u00

Ettelgemsestraat 24 - 26
8460 Oudenburg
info: 059 40 15 95
info@ocmw-oudenburg.be
www.ocmw-oudenburg.be

Tijdens deze opendeurdag 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 en de werking van 
WZC Riethove?
Of misschien zoek je een job in de zorg?

Kom het ontdekken op 15/3.

Samen met CM-partners bieden wij een reeks 
gratis interactieve activiteiten en workshops aan. 
Ontmoet de CM-gezondheidsconsulenten en 
maak kennis met CM-Gezondheidsacademie en 
Gezonde Buurt.

Laat je onderdompelen in thema’s als mantel-
zorg, rust in je hoofd, positieve gezondheid ...

Ontdek jouw vrijwilligerstalent en kom tot rust 
tijdens de uitgestippelde wandeling rondom het 
CM-Gezondheidspunt. 

Meer info: www.cm.be/dagvandezorg.

Dag van de Zorg in  
CM-Gezondheidspunt Kortrijk
Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

van 10u00 tot 17u00

Veemarkt 23
8500 Kortrijk
katrien.voet@cm.be
www.cm.be/dagvandezorg

Op zondag 15 mei zetten wij opnieuw onze  
deuren open! Tussen 10u en 17u ben je welkom 
in de Ringlaan 30 te Heule.

Je ontdekt onze dagbestedingsateliers, komt 
meer te weten over wonen in ‘de branding’ en
kan één van onze woonhuizen bezoeken.
We maken het leuk en actief: leef je uit op het 
bewegingsparcours, speel op de omivista, maak 
een ritje met de huifkar, proef onze heerlijke 
producten, snoezel in de snoezelkamer ...
Kortom: we laten jou onze warme zorg zien, 
beleven en ontdekken!

‘de branding’
wonen-werken-beleven-groeien

van 10u00 tot 17u00

Ringlaan 30
8501 Heule
info@debranding.be
www.debranding.be

Kom kennismaken!
Kom en beleef!

Zonnebloem vzw: waar we kinderen en  
jongeren met extra zorg ondersteunen.
De professionele medewerkers laten jouw kind 
groeien en bloeien, zowel ontwikkelingsgericht 
als ervaringsgericht.

Hoe we dat samen realiseren?  
Kom kennismaken!

Zonnebloem vzw
in Heule-Kortrijk

van 10u00 tot 16u00

Steenstraat 14
8501 Heule-Kortrijk
algemeen@zonnebloemvzw.be
https://zonnebloemvzw.be

De Kindervriend is een samenwerking tussen 
drie 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. Ontdek onze leefgroepen en  
klassen op maat. Raak geboeid door de  
verhalen of doe mee een activiteit in de klas of 
therapieruimte,  Zorghoeve, snoezelruimte... 
Kijk eens achter de schermen bij de logistieke 
diensten.

De Kindervriend
Onderwijs en zorg

van 10u00 tot 17u00

Rollegemkerkstraat 51
8510 Rollegem
mpi@kindervriend.be
www.kindervriend.be

We stellen graag ons woonzorgcentrum met 39 
kamers aan u voor. Tevens ook onze 26 zorgflats.

Alle woongelegenheden zijn gelijkvloers, met 
privé tuintje en privé terras. De maaltijden  
worden ter plaatse bereid met ingrediënten  
uit onze streek. Hier krijgt u de beste zorg,  
deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 

Er is mogelijkheid om zowel in het woonzorg-
centrum als in de assistentiewoningen als  
koppel te wonen.

Tot zondag 15/05

VZW HUIZE WESTERHAUWE
Woonzorgcentrum/zorgflats

van 10u00 tot 17u00

Klemskerkestraat 19
8450 Bredene
dirk.pareyn@huize-westerhauwe.be
www.huize-westerhauwe.be

Bezoek onze assistentiewoningen in Seniorcity 
Kuurne en ervaar hoe je zelfstandig kan wonen 
en toch kan genieten van een professioneel zorg-
aanbod. Onze medewerkers leiden je graag rond 
in Seniorcity en geven je alle informatie over 
deze assistentiewoningen en over het aanbod 
aan zorg- en dienstverlening. Je kan afsluiten 
met een drankje in onze gezellige ontmoetings-
ruimte. 

We geven je die dag graag alle tijd en ruimte, 
daarom vragen we om in te schrijven via  
onze website.

Tot dan?

Seniorcity Kuurne
Comfortabel wonen in de stad

van 10u00 tot 17u00

Vlaskouter 12-22
8520 Kuurne
gawseniorcitykuurne@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Ontdek wat Zwevegem Zorgt te bieden heeft 
tijdens deze opendeurdag.  
• De eerstelijnszorg
• Centrum voor dagverzorging
• De assistentiewoningen
• Het woonzorgcentrum

Via een uitgestippeld parcours ontdek je wie we 
zijn en hoe we ervoor zorgen dat onze bewoners 
zich hier jeunen.  

Interesse in een job of vrijwilligerswerk? Dan kan 
je terecht op onze jobstand.  Afsluiten doen we 
graag met een hapje of drankje in onze cafetaria.

Zwevegem Zorgt
Wil jij ook ontdekken wie we zijn?

van 10u00 tot 17u00

Otegemstraat 75
8550 Zwevegem
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be
www.zwevegemzorgt.be



48

Op de hoek van de Avelgemstraat en de  
Bellegemstraat bevindt zich Residentie Vijverhof. 
Open vlaktes, fiets- en wandelpaden typeren 
hier het landschap. De dorpskern van Zwevegem 
vormt bovendien de ideale uitvalsbasis voor een 
actief leven.

Kunt u wat hulp gebruiken of wilt u uw leven 
nóg zorgelozer maken? Dankzij een uitgebreide 
waaier van kwalitatieve diensten zijn alle  
appartementen geschikt voor assisted living.

Wees er snel bij, want 75% van de  
appartementen is intussen verkocht. 

Residentie Vijverhof
Assisted Living in Zwevegem

van 10u00 tot 17u00

Lavendelhof 3
8550 Zwevegem
mail@residentie-vijverhof.be

Ben jij een gediplomeerde 
• zorgprofessional (kinesist, therapeut,  

apotheker, (thuis)-verpleegkundige,.. )
• schoonheidsspecialist(e) of make-up artiest(e)
• kapper

en wens je beter te kunnen omgaan met  
personen met kanker? Wens je je bagage op het 
vlak van kennis rond de problematiek van kanker 
uit te breiden?

Kom ons ontmoeten en ontvang alle info.

Institute for Professional Care 
VZW

van 10u00 tot 17u00

Grote Leiestraat 108
8570 Anzegem
katleen@institutefpc.eu
www.institutefpc.eu

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM! 

U bent welkom in  
woonzorgcampus Wielant
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

Schellebellestraat 8
8570 Anzegem
directie@wzcwielant.be
www.wzcwielant.be

Residentie Kasselrij ligt in het dorpscentrum van 
Vichte, bij Anzegem. Een ideale ligging, want u 
vindt er niet enkel rust, maar ook veel faciliteiten 
in de nabije omgeving. Op slechts enkele 
minuten wandelen van uw nieuwe thuis zijn er 
supermarkten, eet- en drinkgelegenheden en 
recreatiemogelijkheden. Voorzieningen zijn nooit 
veraf, net zoals de uitgebreide dienstenwaaier 
voor zorg en comfort op maat.

Residentie Kasselrij
Assisted Living in Vichte

van 10u00 tot 17u00

Bekaertplein 1
8570 Anzegem
mail@residentie-kasselrij.be
www.residentie-kasselrij.be

Het vernieuwde Ten Anker zet zijn deuren open. 
Gewoon nieuwsgierig naar wat zich achter de 
nieuwe gevel bevindt? Of geïnteresseerd in de 
werking, de verschillende ruimtes en afdelingen?  
Iedereen kan op 15 mei op ontdekkingstocht 
komen! 

Uiteraard staat er voor elke bezoeker ook een 
hapje en een drankje klaar in de cafetaria of  
op het terras. 

Woonzorgcentrum Ten Anker 
Nieuwpoort
Wonen aan zee

van 14u00 tot 17u00

Albert I Laan 71
8620 Nieuwpoort
wooncentrum@tenanker.be
www.tenanker.be

Tijdens een interactieve route doorheen het 
CM-Zorgverblijf maak je kennis met de werking 
en de kwalitatieve zorg die alle ondersteunende 
diensten binnen het centrum aanbieden. 

Laat je in een professionele zorgomgeving 
onderdompelen in thema’s als valpreventie, 
medicatieveiligheid, kinesitherapie, diëtiek, 
ergotherapie, beweging, keramiek,  
vrijwilligerswerking ... 

Spring zeker eens binnen bij onze Goed  
Thuiszorgwinkel.

Meer info: www.cm.be/dagvandezorg

Dag van de Zorg in  
CM-Zorgverblijf Ter Duinen
Jouw verblijf, onze zorg!

van 10u00 tot 17u00

Louisweg 46
8620 Nieuwpoort
dieet@terduinen.be
www.cm-zorgverblijven.be/ 
ter-duinen/home-ter-duinen

In het bekende voormalige Clarissenklooster 
vindt u vandaag Residentie Clarenhof, een 
unieke plek vol karakter. Aan de ene zijde van 
de residentie beleeft u de geschiedenis dankzij 
enkele historische monumenten. Aan de andere 
zijde bent u niet ver verwijderd van het strand. 
Hier zit u goed.

De appartementen staan helemaal in het teken 
van zorgeloos genieten. Dankzij een uitgebreide 
waaier van kwalitatieve diensten zijn alle  
appartementen geschikt voor assisted living.

Residentie Clarenhof
Assisted Living in Nieuwpoort

van 10u00 tot 17u00

Recollettenstraat 9
8620 Nieuwpoort
mail@residentie-clarenhof.be
www.residentie-clarenhof.be

Kom zeker eens binnen in ons kleinschalige 
centrum voor dagverzorging Moerland

Maak kennis met een aantal bezoekers en onze 
gastvrije medewerkers. Je krijgt er alle info 
over onze activiteiten, vervoer, maaltijden en 
dienstverlening. 

Ben je op zoek naar een nieuwe job, spreek  
dan zeker één van onze medewerkers aan. Of 
misschien heb je vragen over ouder worden,  
aangepaste woningen, kortverblijf of dementie. 

Sint Anna Bulskamp
Moerland

van 14u00 tot 17u00

Bulskampstraat 39
8630 Veurne (Bulskamp)
st.anna.bulskamp@gvo.be
www.sintanna.gvo.be

De assistentie-appartementen van Zuidburg  
te Veurne openen hun deuren van 13 tot 17u:
• rondleiding in het volledige gebouw en in 

afzonderlijke kamers
• modelappartementen staan vrij ter  

bezichtiging (met mogelijkheid tot testverblijf)
• koffietafel met bewoners en bezoekers
• activiteit in de prachtige groene binnentuin
• ...

Welkom in Zuidburg ... maak kennis  
met onze vlotte aanpak!
Info: 0484 18 30 93 - babs.zuidburg@gmail.com

Zuidburg Assistentiewoningen 
Veurne
Beleving én goede zorg

van 13u00 tot 17u00

Zuidburgweg 56
8630 Veurne
babs.zuidburg@gmail.com
www.zuidburg.be

GEANNULEERD
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Wij zorgen voor u, in uw thuis

Jouw verblijf, onze zorg!

Welkom in de Vleugels, een expertise- en
ondersteuningscentrum voor mensen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Ontdek op 15 mei ons zorgaanbod. 

Via rondleidingen, info-standen en gesprekken 
maak je kennis met onze infrastructuur,
onze werking, onze cliënten, onze medewerkers 
en vrijwilligers.

Bezoek zeker ook onze vacaturestand.
Tot dan!

De Vleugels
Thuis in warme zorg.

van 10u00 tot 17u00

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

Lokaal bestuur De Panne zet in op in jouw 
welzijn.

Naast tal van reguliere sociale diensten die we 
jou aanbieden, wenst lokaal bestuur De Panne  
te investeren in het geluk van haar bewoners.  
Zowel het algemeen fysiek als het mentaal  
welzijn zijn van kapitaal belang.

Kom zondag 15 mei naar De Boare en ontdek wat 
wij jou te bieden hebben. We bieden je er alvast 
een portie GELUK aan.

Meer info over info vind je op depanne.be

Lokaal Bestuur De Panne
Sociale Dienstverlening

van 10u00 tot 17u00

Koningsplein 1
8660 De Panne
welzijn@depanne.be
depanne.be

Lokaal bestuur De Panne zet in op in jouw 
welzijn.

Naast tal van reguliere sociale diensten die we 
jou aanbieden, wenst lokaal bestuur De Panne  
te investeren in het geluk van haar bewoners.  
Zowel het algemeen fysiek als het mentaal  
welzijn zijn van kapitaal belang.

Kom zondag 15 mei naar De Boare en ontdek wat 
wij jou te bieden hebben. We bieden je er alvast 
een portie GELUK aan.

Meer info over info vind je op depanne.be

Lokaal Bestuur De Panne
Buitenschoolse Kinderopvang

van 10u00 tot 17u00

Koningsplein 1
8660 De Panne
kinderopvang@depanne.be
depanne.be

Villa Oostduin is een buitenproject van de  
Vleugels, een expertise en ondersteunings-
centrum voor mensen met een verstandelijke  
en/of meervoudige beperking. 
We verwelkomen jullie bij ons thuis en vertellen 
tijdens een rondleiding wat meer over onze 
manier van werken. 

Een bezoekje zal je zeker inspireren,  
verwonderen en verrassen. 

Ontdek onze werking op 15 mei. 

De Vleugels
Villa Oostduin

van 14u00 tot 17u00

Duinparklaan 1
8670 Oostduinkerke
villa.oostduin@devleugels.be
www.devleugels.be

Wij bieden zorg en ondersteuning aan  
volwassenen met een verstandelijke beperking.  
Op 15 mei verwelkomen we je graag met:
• een hapje en een drankje
• een streepje muziek
• een leuke babbel 
• een vrijblijvende rondleiding tussen 10u-12u 

en 14u-16u, waarbij je wordt ondergedompeld 
in het reilen en zeilen van onze werking 
Inschrijven hiervoor kan de dag zelf aan  
onze infostand

• kinderanimatie voor de kleinsten

Ter Muiden vzw

van 10u00 tot 17u00

Meulestraat 6
8730 Oedelem
info@termuiden.be
www.termuiden.be

Villa Amphora  
Assistentiewoningen
Een warme thuis in hartje Wingene

van 13u30 tot 17u00

Pastoor Termotestraat 8
8750 Wingene
villa.amphora@gvo.be
www.villa-amphora.gvo.be

Villa Amphora is een stijlvolle residentie in het 
centrum van Wingene. Je woont er in je eigen 
comfortabele appartement en richt er je leven  
in zoals je dat wil.

Men kan de gemoedelijke sfeer opsnuiven door:
• deel te nemen aan een zoektocht doorheen het 

gebouw;
• kennis te maken met onze enthousiaste 

vrijwilligers, woonassistent en de aangeboden 
diensten;

• elkaar te ontmoeten in onze salon met 
een koffie en versnapering.

Alvast tot dan!

Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de  
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Wingene

van 10u00 tot 17u00

Boskapeldreef 6
8750 Wingene
info.ocwingene@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Beleving én goede zorg De 2 Meulebeekse woonzorgcentra zijn samenge-
smolten 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 WZC dat gebouwd werd 
volgens het concept "Healing Environment".

Infopunt Dementie: 10-jarig bestaan!

De Zonnewende
Want jouw zorgvraag is onze zorg!

van 10u30 tot 17u00

Karel van Manderstraat 68
8760 Meulebeke
dezonnewende@gvo.be
www.dezonnewende.gvo.be

WZC De Meers in Waregem is met zijn  
300 bewoners één van de grotere  
woonzorgcentra in Vlaanderen.
Naast een persoonsgerichte zorg vinden wij een 
huiselijke omgeving erg belangrijk. Neem een 
kijkje in een kamer en een zorgflat, bezoek onze 
centra voor dagverzorging en doe mee aan de  
activiteiten. Kriebelt het bij jou om zelf aan  
de slag te gaan en zorg te dragen voor onze 
bewoners? Kom dan naar onze jobstand.  
Geniet als afsluiter van een drankje in onze 
cafetaria De Paddock.

Heel graag tot dan!

Woonzorgcentrum De Meers
Dorp in de stad

van 10u00 tot 17u00

Schakelstraat 43
8790 Waregem
ann.herpels@welzijn.waregem.be
www.waregem.be

GEANNULEERD
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Waarom je dat moet doen?
• om met je eigen ogen te zien hoe gezellig  

het is in het Binnenhof
• om te weten wat een échte assistentiewoning 

is
• om te zien hoe goed het is om er te wonen 
• om te ontdekken op welke ruime waaier aan 

diensten residenten kunnen rekenen
• om kennis te maken met ons enthousiast  

en vriendelijk team
• omdat je misschien wel nieuwsgierig bent  

naar wat het Binnenhof en 't Goed allemaal  
te bieden hebben.

Residentie BINNENHOF
SPRING ZEKER BIJ ONS BINNEN!

van 10u00 tot 17u00

Sint-Michielsstraat 32
8800 Roeselare
info@binnenhofroeselare.be
www.binnenhofroeselare.be

AZ Delta -  
Ziekenhuiscampus Rumbeke
Ontdek ons gloednieuw ziekenhuis

van 10u00 tot 17u00

Deltalaan 1
8800 Roeselare
info@azdelta.be
www.azdelta.be

Benieuwd wat er achter de gevels van het  
gloednieuwe ziekenhuis gebeurt? 
Ontdek nu dat dit niet alleen een functionele 
nieuwbouw is maar een architectuur die volledig 
in functie van de patiënt staat. Onze medische 
teams tonen hun allernieuwste technieken. 
Van de kraamafdeling tot de geriatrie en van 
de operatiekamer tot de revalidatie. Op deze 
gezinsuitstap maakt bAZuul de kinderen wegwijs 
in deze wondere ziekenhuiswereld. 
Vooraf inschrijven op www.azdelta.be is  
noodzakelijk.

Maak kennis met de dienstencentra via  
workshops en interactieve rondleidingen en 
ontdek hun ruime aanbod aan activiteiten en 
dienstverlening. De vele clubactiviteiten,  
die kan je zelf mee komen beleven.
Proef in de keuken van Kotee letterlijk van het 
aanbod aan babbelgebakjes, broodmaaltijden 
en leer de keuken en hun aanbod maaltijden  
aan huis kennen.
Ook een bezoek aan de serviceflats Zilverschoon 
is mogelijk.

Zoveel te bekijken en te beleven op 1 dag!  
Daarvoor kom je toch eens langs?

Kom langs bij Dienstencentra 
Roeselare & keuken Kotee
Dienstencentrum Ten Elsberge

van 10u00 tot 17u00

Mandellaan 101
8800 Roeselare
dctenelsberge@motena.be
www.dienstencentra-roeselare.be

De Vleugels
Potterie 16

van 14u00 tot 17u00

Potteriestraat 16
8810 Lichtervelde
potterie16@devleugels.be
www.devleugels.be

We zijn een site in Lichtervelde die deel 
uitmaakt van vzw de Vleugels. 

De Vleugels garandeert een kwaliteitsvolle en 
warme ondersteuning voor mensen met een 
verstandelijke en/of meervoudige beperking. 
We bieden op deze site zowel een woonvorm, 
dagopvang als dagbesteding aan. 

Maakt je dit nieuwsgierig?  Wil je onze werking, 
de medewerkers en de cliënten beter leren  
kennen? Kom dan zeker een kijkje nemen  
op de Dag van de Zorg! 

Iedereen is van harte welkom op 15 mei van 
14u00 tot 17u00.

Op de site Torhout-Oost wonen en werken  
mensen met ondersteuning van Tordale.  
Iedereen is er welkom om te genieten van de 
rust, van een babbel of een partijtje ‘Kubb’.  
Kom zeker langs om de site Torhout Oost te leren 
kennen! De deuren van onze huizen, ateliers,  
de nieuwe grootkeuken en zaal zetten we met 
veel plezier open!

• Belevingsparcours voor jong en oud
• Animatie doorheen het parcours
• Infomarkt en een gezellige bar
• Exclusief bezoek aan de nieuwe grootkeuken
• Ruime fietsparking

Tordale Site Torhout-Oost
Genieten van de groene omgeving

van 10u00 tot 12u00 & 13u00 tot 17u00

Seinestraat 12
8820 Torhout
info@tordale.be
www.tordale.be

Op de historische en inclusieve site van  
de Peerdenposterij vind je het artistiek atelier  
‘de Beelderij’ en een groepswoning van Tordale. 
Je treft er ook ‘Residentie de Peerdenposterij’ 
met 21 assistentiewoningen. Een plek waar 
wonen, creativiteit, ontspanning en ontmoeting 
samengaan! 

Laat je rondleiden doorheen de hedendaagse 
site en z’n rijke geschiedenis. Ervaar de  
creativiteit van de Beelderij. Geniet van een 
drankje, kinderanimatie en gezellig samenzijn  
in het cafetaria ‘By Jules’.

Tordale vzw -  
De Peerdenposterij
Inclusie en creativiteit

Rijselstraat 33
8820 Torhout
info@tordale.be
www.tordale.be

van 10u00 tot 12u00 & 13u00 tot 17u00

Je gaat op stap doorheen de gebouwen,  
de tuin en omgeving.

Via een wandeling geven we een inkijk op:
• een aantal aspecten van de huidige werking
• de vernieuwde werking in de gebouwen van 

Het Klooster
• de toekomstplannen voor personen met  

GES+ en ASS

We kijken uit naar jouw bezoek!

Kerckstede vzw
Warme zorg in het hart van  
West-Vlaanderen

van 10u00 tot 17u00

Slijperstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
info@kerckstede.be
www.kerckstede.be

SJKI zwaait zijn deuren open 
op zondag 15 mei
Benieuwd naar ons zorgaanbod?

van 10u00 tot 17u00

Ommegangstraat 7
8870 Izegem
info@sjki.be
www.sint-jozefskliniek-izegem.be

Een primeur op die dag is de voorstelling van  
de nieuwe NMR en SPECT-CT-scan. Beleef als 
bezoeker hoe wij elke dag persoonlijke zorg 
aanbieden en maak kennis met ons uitgebreid 
zorgaanbod en de vernieuwde infrastructuur. 
En wie weet hebben wij ook een geschikte job 
voor jou.

Kom langs en volg het kind- en gezinsvriendelijk  
parcours. Je hoeft je op voorhand niet in te 
schrijven. Verplaats je bij voorkeur met de fiets 
of te voet. Elke bezoeker ontvangt een leuke 
attentie. Van harte welkom.

Leer de thuiszorgdiensten van Kotee kennen en 
kom onze assistentieflats Princess bezoeken!

• 10u: opening van de Dag van de Zorg
• 11u–12u: actief bewegen op muziek en fitness
• 12u–13u30: middagmaaltijd in de Bistro  

(op voorhand te bestellen)
• 13u30–18u: tearoom met verwenkoffie,  

pannenkoeken, gebakjes en randanimatie  
voor jong en oud

• 13u30–15u: rondgang in het gebouw met 
uitleg over de diensten van Kotee en de  
assistentieflats

• 15u–18u: optreden van topduo Alex en Rudy

Kotee - diensten aan huis
Assistentieflats Princess

van 10u00 tot 18u00

Jonkvrouwstraat 22
8870 Izegem
nathalie.valcke@motena.be
www.koteediensten.be
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Dienstencentrum Ten Elsberge

Inclusie en creativiteit

Assistentieflats Princess

Het is niet altijd vanzelfsprekend om na een 
psychische crisis terug je draai te vinden in het 
leven, in je werk, je familie, je vrije tijd,... 
Hedera kan hierin helpen door middel van  
atelierwerking, individuele begeleiding,  
groepssessies of door arbeidscoaching. 

Kom gerust eens zien hoe wij dit concreet 
aanpakken. Via een interactief kennismakings-
programma kom je meer te weten over hoe wij, 
samen met onze cliënten, hier werk van maken. 

Ook kinderen zijn welkom!

Hedera
Psychisch revalidatiecentrum

van 10u00 tot 17u00

Boomgaardstraat 19b
8900 Ieper
info@centrumhedera.be
www.centrumhedera.be

Kom naar de officiële opening van het  
Buurthuis d'Oude Kapelle op 15 mei 2022!  
De Wieltjesgrachtfamilie breidt uit met een 
gloednieuw buurthuis en -werking met onder 
andere sociaal restaurant, informatieve en  
recreatieve activiteiten en ondersteuning in  
de thuiszorg.

Kom ons ontdekken en geniet van tal van  
activiteiten en infostanden zoals een  
beweegscan i.s.m. 'Fit tot in de pit', infostand 
permanentiesysteem "Jane" i.s.m. Interreg en 
zoveel meer... met een hapje en een drankje.
Tot dan?

Wieltjesgracht VZW
Buurthuis d’Oude Kapelle

van 10u00 tot 17u00

Lange Torhoutstraat 33
8900 Ieper
info@wieltjesgracht.be

Wij zijn een woonzorgcentrum dat plaats biedt 
aan 92 bewoners. Daarnaast is er ook een  
dagverzorgingscentrum met plaats tot  
30 bezoekers per dag. 
Een woonzorgcentrum is gelegen in een groene 
omgeving waar natuur centraal staat. Er is ook 
een beschermde afdeling waar een veilige en 
gezellige sfeer hangt. Voor personen met  
( jong)dementie is het Groenhof de ideale plek.
Verder kan je hier genieten van talrijke 
 activiteiten en de lekkerste maaltijden. 

Alvast tot dan! 

WZC Groenhof /  
DVC Intermezzo
Wonen & leven in het groen!

van 13u00 tot 18u00

Bruggestraat 564
8930 Menen
directie@leiezicht.be
www.groenhof-intermezzo.be

Kom op zondag 15 mei 2022 een kijkje nemen 
achter de schermen van ons eerstelijnsgezond-
heidszorgcentrum! 
Ons multidisciplinair team staat te popelen om 
jou wegwijs te maken in ons centrum. 

Terwijl je mee binnenkijkt hoe het er in een  
eerstelijnsgezondheidszorgcentrum aan toe 
gaat, bieden we doorlopend workshops,  
lezingen en kinderanimatie aan. 

Van harte welkom!

ELG de Piramide vzw
Kom je ook een kijkje nemen?

van 10u00 tot 17u00

Grote Markt 10
8930 Menen
info@depiramidemenen.be
www.depiramidemenen.be

Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de  
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Menen

van 10u00 tot 17u00

Stationsstraat 15
8930 Menen
info.ocmenen@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Woon-en Zorgbedrijf Wervik
Groepswonen De Compagnie

van 10u00 tot 17u00

Steenakker 30
8940 Wervik
melissa.alaimo@wzbwervik.be
www.wzbwervik.be

Kotwonen voor senioren in hartje Wervik.

Groepswonen ‘De Compagnie’ is een  
vernieuwende vorm van huisvesting.  Op de 
gelijkvloerse en tweede verdieping van het  
Sint-Janshospitaal Wervik (Steenakker 30) zijn  
er op heden 19 wooneenheden beschikbaar.  

In De Compagnie staat het groepsgebeuren  
centraal. De maaltijden worden samen benut,  
en volgens de capaciteiten van elke bewoner  
ook samen bereid. De bewoners bieden u  
doorlopend dan ook koffie en gebak aan. 

Wij bieden u graag een rondleiding aan.

In ons nieuw woonzorgcentrum staan we in  
voor de zorg en begeleiding van 106 bewoners.
We zetten op de Dag van de Zorg onze deuren 
open voor alle geïnteresseerden.

Met een geleid bezoek maak je kennis  
met alle aspecten van onze werking.
Bewoners en medewerkers staan je te woord.

Welkom en alvast tot dan!

woonzorgcentrum Het Pardoen

van 10u00 tot 17u00

Akademiestraat 1
8940 Wervik
rik.leroy@wzbwervik.be
www.wzbwervik.be

In het harte van Geluwe vindt je het  
woonzorgcentrum Ter Beke en het lokaal  
dienstencentrum De Spie.

Op Dag  van de Zorg stellen wij graag onze  
deuren open om onze werking voor te stellen.
Wil je zien hoe wij dit doen of wil je het zelf eens 
proberen, kom dan zeker af!

De bewoners, personeelsleden en de vrijwilligers 
zullen je met veel plezier helpen!

Alvast tot dan!

WZC Ter Beke - LDC  De Spie
Uw welzijn, onze zorg!

van 10u00 tot 17u00

Beselarestraat 1-3
8940 Geluwe
elien.dejaegere@wzbwervik.be
www.wzbwervik.be

Je altijd al afgevraagd wat er zich achter de 
schermen van de jeugdzorg afspeelt? 
Welke kinderen en jongeren ze begeleiden? 
Wat ze doen? En wat hun rol is in onze  
samenleving? 

Kom dan zeker eens langs op zondag 15 mei 
2022 in één van onze vestigingen te Loker  
(Heuvelland) of te Poperinge en laat je 
meenemen doorheen de wereld van de  
jeugdzorg door de ogen van de kinderen  
en de jongeren zelf. 
Een ontmoeting met een ouder, een babbel bij 
een hapje en een drankje met een hulpverlener, 
een inkijk achter de schermen.

Vzw De Loods

van 10u00 tot 17u00

Godtschalckstraat 3 
8958 Loker
info@vzwdeloods.be
www.vzwdeloods.be
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vzw De Loods

van 10u00 tot 17u00

Valkenberg 11A 
8970 Poperinge
dekeper@vzwdeloods.be
www.vzwdeloods.be

Je altijd al afgevraagd wat er zich achter  
de schermen van de jeugdzorg afspeelt?
Welke kinderen en jongeren ze begeleiden?
Wat ze doen? En wat hun rol is in onze  
samenleving?

Kom dan zeker eens langs op zondag 15 mei 
2022 in één van onze vestigingen te Loker  
(Heuvelland) of te Poperinge en laat je  
meenemen doorheen de wereld van de  
jeugdzorg door de ogen van de kinderen en  
de jongeren zelf.

Een ontmoeting met een ouder, een babbel bij 
een drankje met een hulpverlener, een inkijk 
achter de schermen.

Hier ben  
je welkom!

Provincie 
Oost-Vlaanderen

FPC Gent is een forensisch psychiatrisch  
centrum, waar risicofactoren van o.a. patiënten 
met een persoonlijkheidsstoornis, een  
psychotische stoornis en of een verstandelijke 
beperking behandeld worden om de kans op  
het plegen van nieuwe strafbare feiten te  
verminderen, zodat een (hernieuwd) verblijf in 
de samenleving veilig en mogelijk wordt.

Tijdens je bezoek krijg je een toelichting over  
de werking en een rondleiding. Inschrijven via  
www.fpcgent.be is noodzakelijk.

FPC Gent
Zorg op maat voor geïnterneerden

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

Seniorcity Dunant Gardens 
Gent
Comfortabel wonen in de stad

van 10u00 tot 17u00

Einde Were 15
9000 Gent
niorcitydunantgardensgent@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Bezoek onze nieuwe assistentiewoningen in 
Seniorcity Dunant Gardens Gent en ervaar hoe 
je zelfstandig kan wonen en toch kan genie-
ten van een professioneel zorgaanbod. Onze 
medewerkers leiden je graag rond en geven je 
alle informatie over deze gloednieuwe assisten-
tiewoningen en over het aanbod aan zorg- en 
dienstverlening. Je kan afsluiten met een drankje 
in onze gezellige ontmoetingsruimte. 

We geven je die dag graag alle tijd en ruimte, 
daarom vragen we om in te schrijven via onze 
website.

Bezoek ons WZC Zorghotel en onze assistentie-
woningen in Seniorcity Gent en ervaar hoe je 
kan genieten van een hotelgevoel omringd door  
professionele zorg. Onze medewerkers leiden  
je graag rond in Seniorcity en geven je alle  
informatie over onze verblijven en over het  
aanbod aan zorg- en dienstverlening. Je kan 
afsluiten met een drankje in onze gezellige 
tearoom. 

Tot dan?

Seniorcity Gent
Comfortabel wonen in de stad

van 10u00 tot 17u00

Tijgerstraat 12-22
9000 Gent
wzcseniorcitygent@i-mens.be
www.woonzorg.i-mens.be

Exalta biedt op een innovatieve manier  
betrouwbare zorg en woongelegenheid aan  
mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig 
hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking, 
verminderde zelfredzaamheid door hun leeftijd, 
ziekte of dementie. Daarbij heeft de cliënt 
altijd de regie in handen: onze dienstverlening 
is gestoeld op de wensen, mogelijkheden en 
behoeften van de cliënt.

"Jij telt in alles wat we doen."

Van harte welkom!

Exalta | Sint-Jozef

van 10u00 tot 17u00

Molenaarsstraat 34
9000 Gent
sintjozef@exalta.be
www.sintjozef-gent.be

Al 20 jaar opvang van mensen op de vlucht  
voor oorlog en geweld in Eeklo:
• Volg zelf de leerzame interactieve rondgang, 

of haak in bij een begeleide tour door het 
centrum. 

• Ga in gesprek met de bewoners en kom meer 
te weten over hun achtergrond en cultuur! 

• Kom proeven in ons exotisch café. 
• Onbegrensd spelen en kleurrijke crea-activiteit 

voor kids.
• Met de tentoonstelling 'Before/After' blikken 

we terug op ons 20-jarig bestaan.
• Feestelijk welkomstdrankje voor iedereen!

Rode Kruis-Vlaanderen,  
Opvangcentrum Eeklo
Kom op bezoek!

van 13u30 tot 17u30

Pokmoere 1A
9000 Eeklo
info.oceeklo@rodekruis.be
www.rodekruis.be

In Leiehome staan 4 projecten op stapel,  
die we graag aan jullie voorstellen:

• groep van 60 assistentiewoningen
• lokaal dienstencentrum
• project zorgzame buurt: De zorgmantel Baarle
• samenwerking met de Kurt Defrancq stichting

We geven jullie een inkijk in onze plannen  
voor de nabije toekomst.

Leiehome rolt zijn  
toekomstplannen uit

van 10u00 tot 17u00

Kloosterstraat 9
9031 Drongen
info@leiehome.be
www.leiehome.be

Ons dagverzorgingscentrum is een thuiszorg-
ondersteunend initiatief voor mensen die nog 
zelfstandig thuis wonen of met steun van familie 
of andere mantelzorgers. 

Tijdens "Dag van de Zorg" zetten wij graag  
onze deuren open voor een rondleiding!

Wij bieden ook een hapje en een drankje aan, 
wees welkom!

Ben je zelf op zoek naar een job in de zorgsector? 
Kom dan zeker langs op onze vacaturestand.
Wij maken graag tijd voor een gesprek.

Dagverzorgingscentrum  
de Triangel
Kom gerust eens kijken!

van 13u00 tot 17u00

Steenvoordestraat 36/001
9070 Destelbergen (Heusden)
shikha.decock@zorgband.be
www.zorgband.be
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Zorg op maat voor geïnterneerden

Kom gerust eens kijken!

Het OCMW gooit op de Dag van de Zorg  
de deuren open en biedt een programma  
aan voor het hele gezin. 

Zo kun je een bezoek brengen aan een  
assistentiewoning, een kijkje nemen in  
kinderopvang De Kleine Havertuin en deelnemen 
aan allerlei activiteiten. 

Je maakt kennis met onze medewerkers en  
vrijwilligers. Daarbij kun je genieten van een 
hapje en een drankje.

Graag tot dan!

OCMW Melle
Maak kennis met het OCMW!

van 13u30 tot 17u30

Vossenstraat 107
9090 Melle
contact@ocmwmelle.be
www.ocmwmelle.be

Welkom bij Samen Ouder.  Wij zijn een vzw en 
bieden een divers zorg- en woonaanbod aan 
ouderen in het Waasland.  Samen Ouder telt 
6 woonzorghuizen, assistentiewoningen, een 
dagverzorgingscentrum, een brugzorghuis en 
kortverblijven. Samen vinden we de best passen-
de ondersteuning die volledig aan uw verwach-
tingen beantwoordt. Tijdens de  
Dag van de Zorg kan je kennismaken met het  
volledige zorg- en woonaanbod.  We kijken er 
naar uit jou te ontmoeten.  

Van harte welkom!

Woonzorghuis Heilig Hart
Samen wonen en leven

van 10u00 tot 16u00

Tereken 14
9100 Sint-Niklaas
info@samenouder.be
www.samenouder.be

Welkom bij Samen Ouder. Wij zijn een vzw en 
bieden een divers zorg- en woonaanbod aan 
ouderen in het Waasland. Samen Ouder telt  
6 woonzorghuizen, assistentiewoningen, een 
dagverzorgingscentrum, een brugzorghuis en 
kortverblijven. Samen vinden we de best  
passende ondersteuning die volledig aan uw  
verwachtingen beantwoordt. Tijdens de  
Dag van de Zorg verwelkomen wij jou graag  
voor een rondleiding in één van de eigentijdse  
en comfortabele assistentiewoningen van  
Residentie Karmel. 

Tot binnenkort!

Residentie Karmel
Wonen in een veilige woonomgeving

van 10u00 tot 16u00

Veldstraat 2A
9100 Sint-Niklaas
info@samenouder.be
www.samenouder.be

Met 6 campussen, verspreid over het Waasland, 
biedt Vitaz gespecialiseerde en innovatieve zorg 
aan dicht bij huis.
We bieden op twee locaties, in Lokeren en in 
Sint-Niklaas, een kijkje achter de schermen  
aan, tonen de nieuwste snufjes en geven de  
bezoekers de kans zelf zaken uit te proberen.  
Ben je benieuwd naar de medische innovatie in 
Vitaz? Kom dan naar de locatie in Sint-Niklaas.

Een job in de zorg? Ook daarvoor kan je op  
deze opendeurdag terecht in onze gebouwen.

Vitaz
Locatie Sint-Niklaas

van 13u00 tot 17u00

Moerlandstraat 1
9100 Sint-Niklaas
evenementen@vitaz.be
www.vitaz.be

Steek je graag de handen uit de mouwen  
of ben je gebeten door de werkmicrobe? 
Doe mee met het semi-industrieel werk. Of ga 
langs bij de infostand van het WerkBuro. Onze 
jobcoaches begeleiden volwassenen via een  
individueel traject naar een arbeidsmatige 
activiteit op de reguliere arbeidsmarkt. 

Maak kennis met aspecten van het voormalig 
klooster. Pimp de oude kloostermuren met 
een graffiti kunstwerk. Uiteraard zijn overalls 
beschikbaar.

 Verlekker jezelf aan onze urban-foods!

Raakzaam in het stadshart
Onze-Lieve-Vrouwplein

van 10u00 tot 17u00

Onze-Lieve-Vrouwplein 31
9100 Sint-Niklaas
info@raakzaam.be
www.raakzaam.be

Wandel onze oprit aan de Moerlandstraat op en 
je komt in een oase van rust. Onze neerhofdieren 
geven je een warm welkom. Er is een moestuin 
met lekkere groenten, een petanquebaan en een 
plek om te relaxen. Ga via de tuinpaden naar het 
winkeltje waar je onze handgemaakte producten 
kan ontdekken. 
Kom langs op onze infostand voor meer uitleg 
over dagbesteding en onze activiteiten.
Ervaar om met een tillift op het grote  
luchtkussen te worden gelegd. 
Bezoek de Babbelhoeve en geniet met een 
drankje! 

Raakzaam in  
een zorgzame buurt!
Groene plek in de stad

van 10u00 tot 17u00

Knaptandstraat 46
9100 Sint-Niklaas
info@raakzaam.be
www.raakzaam.be

Een gloednieuwe site met paviljoenen in hartje 
Nieuwkerken. Dienstencentrum Den Dissel,  
assistentieflats Parkzicht, dagverzorging De 
Sprankel en woonzorgcentrum Populierenhof 
met zijn zeven zorgflats en kort- en vakantie-
verblijf. 

Ga op rondleiding op de site. Beleef het wonen 
en leven. Ontdek wat onze buurt- en thuiszorg 
voor jou kunnen betekenen. Met vacaturestand 
en animatie voor de kleintjes.

Site Populierenhof
Vlieg eens binnen.

van 14u00 tot 17u00

Turkyen 4
9100 Nieuwkerken-Waas  
(Sint-Niklaas)
receptie.populierenhof@zpw.be
www.zorgpuntwaasland.be

Samen met CM-partners bieden wij een reeks 
gratis interactieve activiteiten en workshops aan. 
Ontmoet de CM-gezondheidsconsulenten en 
maak kennis met CM-Gezondheidsacademie en 
Gezonde Buurt.

Laat je onderdompelen in thema’s als mentale 
gezondheid, mantelzorg, kinderen en opvoeden, 
zorgplanning, authentieke levensverhalen ...

Ontdek jouw vrijwilligerstalent en kom tot rust 
tijdens de uitgestippelde wandeling rondom het 
CM-Gezondheidspunt. 

Meer info: www.cm.be/dagvandezorg.

Dag van de Zorg in CM- 
Gezondheidspunt Sint-Niklaas
Jouw nieuwe ontmoetingsplaats

van 10u00 tot 17u00

De Castrodreef 2
9100 Sint-Niklaas
Tavifa.Danilova@cm.be
www.cm.be/dagvandezorg

Maak kennis met de werking, bewoners  
en personeel van het opvangcentrum. 
We beantwoorden graag alle vragen die je al 
altijd eens hebt willen stellen over leven in  
een opvangcentrum voor asielzoekers. 

We voorzien rondleidingen, info over de 
asielprocedure en een hapje en een drankje.

De bewoners en personeel van ons centrum 
heten je van harte welkom!

Rode Kruisopvangcentrum 
Sint-Niklaas

van 10u00 tot 17u00

Kasteelstraat 8
9100 Sint-Niklaas
info.ocsint-niklaas@rodekruis.be
www.rodekruis.be
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Als vergund zorgaanbieder wil De Klokke vzw  
een voelbaar verschil uitmaken voor  
volwassenen met een beperking. 

Op de Dag van de Zorg nodigen wij u van  
harte uit om kennis te maken met 
• onze residentiële en ambulante werking, 
• onze dagbesteding en begeleid werk, 
• onze zorgflats 

en lichten we een tipje van de sluier rond onze 
nieuwbouw. Volg ons op Facebook!

De Klokke vzw:  
wonen, werken, plezier maken!
Van het Waasland tot Antwerpen LO

van 10u00 tot 17u00

Abingdonstraat 101
9100 Sint-Niklaas
info@deklokke.be
www.deklokke.be

Raakzaam belevingsgericht 
ontdekken!
Beleving, rust en toekomst.

van 10u00 tot 17u00

Patershoek 4
9111 Belsele
info@raakzaam.be
www.raakzaam.be

We nemen jullie mee op een interactieve  
wandeling naar de toekomst.

Onderweg houden we halt bij ons nieuwbouw-
project. De plannen worden uit de doeken 
gedaan. Maak kennis met onze paardenwerking 
en het toekomstige hippocentrum. 

Wandel door onze belevingsgerichte tuin en 
ontmoet onze ergotherapeuten die je wegwijs 
maken met onze ergonomische manier van 
werken en leven!

Onze werking in Hadewych heeft veel wat te 
bieden. Ontmoeten en verbinden met de wijk 
staat centraal. Maak kennis met onze  
glasophaalronde, activiteiten, petanquebaan en 
het toekomstige bewegingsparcours. Hadewych 
is ook de uitvalsbasis voor het project Raakzaam 
deelt! 
Samen zorgen we voor de aanleg van een  
bloemenweide. Breng gerust je bloembollen  
of veldbloemenzaad mee, volgend jaar kan je 
dan een Raakzaam-boeket hier komen plukken. 
Het arbeidszorgproject Finca verzorgt de 
catering.

Raakzaam actief in de wijk!
Raakzaam als goede buur.

van 10u00 tot 17u00

Hadewychstraat 31-33
9111 Belsele
info@raakzaam.be
www.raakzaam.be

In onze assistentiewoningen huisvesten we
• senioren
• mensen met een mentale beperking
• mensen met een fysieke handicap

Onze appartementen bieden de mogelijkheid  
tot zelfstandig wonen en onze dienstverlening 
biedt ondersteuning waar nodig.
Het beste van 2 werelden in één gemeenschap. 
Tijdens een persoonlijke rondleiding lichten  
we u graag onze werking toe.

Tot dan!
 

Seniorenresidentie Meulenberg 
Beveren VZW

van 10u00 tot 17u00

Oude Zandstraat 34
9120 Beveren-Waas
info@meulenbergbeveren.be
www.meulenbergbeveren.be

AW Pro opent tijdens Dag van de Zorg de deuren 
van Residentie Hof Ter Clipsen te Lokeren.

U kan een kijkje komen nemen in onze  
assistentiewoningen op zondag 15 mei 2022.
Zo krijgt u een idee hoe het reilen en zeilen er 
aan toe gaat in ons project.

Alvast tot dan!

AW Pro vzw
RESIDENTIE HOF TER CLIPSEN

van 10u00 tot 17u00

Uitbreidingslaan 10-12
9160 Lokeren
info@awpro.be
https://awpro.be

Vitaz
Locatie Lokeren

van 13u00 tot 17u00

Lepelstraat 2
9160 Lokeren
evenementen@vitaz.be
www.vitaz.be

Vitaz zet de deuren open voor het publiek.   
Met 6 campussen, verspreid over het Waasland, 
biedt Vitaz gespecialiseerde en innovatieve zorg 
aan dicht bij huis.

We bieden op twee locaties, in Lokeren en in 
Sint-Niklaas, een kijkje achter de schermen  
aan, tonen de nieuwste snufjes en geven de 
bezoekers de kans zelf zaken uit te proberen.  
Wil je met eigen ogen aanschouwen hoe de nieu-
we campus eruit zal zien? Neem je graag  
een kijkje bij de nieuwste NMR of alle innovaties 
in de poliklinieken?

Kom op zondag 15 mei 2022 kennismaken  
met ons woonzorgcentrum en onze  
assistentiewoningen. 

Van 14 tot 17 uur bent u welkom voor:

• Rondleidingen op de campus met meer 
informatie over het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen. 

• Een hapje en een drankje in de cafetaria.

Bezoek ook zeker onze vacaturestand!

Zorgbedrijf Sakura
WZC Ter Durme

van 14u00 tot 17u00

Polderstraat 2
9160 Lokeren
info@zorgbedrijfsakura.be
www.zorgbedrijfsakura.be

Kom op zondag 15 mei 2022 kennismaken  
met ons woonzorgcentrum. 

Van 14 tot 17 uur bent u welkom voor:

• Rondleidingen op de campus met meer infor-
matie over het woonzorgcentrum. 

• Een hapje en een drankje in de cafetaria.

Bezoek ook zeker onze vacaturestand!

Zorgbedrijf Sakura
WZC Hof van Eksaarde

van 14u00 tot 17u00

Eksaarde-dorp 88
9160 Eksaarde
info@zorgbedrijfsakura.be
www.zorgbedrijfsakura.be

Kom op zondag 15 mei 2022 kennismaken  
met ons woonzorgcentrum en onze  
assistentiewoningen. 

Van 14 tot 17 uur bent u welkom voor:

• Rondleidingen op de campus met meer 
informatie over het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen. 

• Een hapje en een drankje in de cafetaria.

Bezoek ook zeker onze vacaturestand!

Zorgbedrijf Sakura
Ter Moere - WZC en GAW

van 14u00 tot 17u00

Sportlaan 13
9180 Moerbeke-Waas
info@zorgbedrijfsakura.be
www.zorgbedrijfsakura.be
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Raakzaam als goede buur.

Locatie Lokeren

Ter Moere - WZC en GAW

Op zondag 15 mei zet woonzorgcentrum  
De Mey haar deuren open tussen 13u en 17u. 
Kom langs en leer onze organisatie beter kennen. 
Maak via een uitgestippelde route kennis met: 
 
• de wereld van dementie
• de werking van een tillift
• het reilen en zeilen in de kinéruimte 
• onze huisgemaakte lekkernijen

Voor de allerkleinste is er randanimatie voorzien. 

Tot dan! 
Team WZC De Mey

Woonzorgcentrum De Mey

van 13u00 tot 17u00

Godshuisstraat 13
9185 Wachtebeke
ellen.vanbambost@wachtebeke.be
www.wachtebeke.be/woonzorgcentrum-De-Mey

Misschien klinkt Raakzaam je onbekend in  
de oren en wil je ons beter leren kennen?
Kom dan een kijkje nemen in de VerKen! 

Met een hapje en een drankje in onze zomerbar 
kom je meer te weten over onze huidige en 
toekomstige werking in Stekene!
Maak kennis met het project Stekene Boezjeert 
en de bouwplannen in het Snoezelhof!
Kinderen kunnen zich uitleven op een  
springkasteel en genieten van kinderanimatie. 

Klaar voor een leerrijke en leuke dag?

Wees welkom in de Verkenstraat te Stekene!

Raakzaam
Stekene

van 10u00 tot 17u00

Verkenstraat 4c
9190 Stekene
verken@raakzaam.be
www.raakzaam.be

VZW IKOO organiseert verschillende initiatieven 
in de zorg. 

Op de Dag van de Zorg kan u kennis maken met 
onze erkende assistentiewoningen in het hart 
van de stad Dendermonde: Residentie Christiana 
en Augustijnen, waar het comfortabel, veilig en 
sfeervol wonen is.

Welkom!

VZW IKOO - Residentie 
 Christiana en Augustijnen
Warm wonen in Dendermonde

van 10u00 tot 17u00

Papiermolenstraat 5
9200 Dendermonde
info@ikoo.be
www.ikoo.be

Mariatroon biedt warme zorg en ondersteuning 
aan senioren. 

We stellen twee locaties open op  
Dag van de Zorg: 
• Het woonzorgcentrum dat voorziet in 102  

vaste woongelegenheden en 6 kortverblijven. 
• Onze assistentiewoningen 'Ter Monde' dat 

voorziet in 10 flats voor senioren die nog  
zelfstandig kunnen wonen. 

Alvast tot dan!

Wzc Mariatroon

van 10u30 tot 17u00

Zuidlaan 24
9200 Dendermonde
info@mariatroon.broedersvanliefde.be
www.mariatroon.be

Mariatroon biedt warme zorgen aan senioren. 

We stellen twee locaties open op  
Dag van de Zorg: 
• Wzc Mariatroon dat voorziet in  

102 woongelegenheden en 6 kortverblijven 
• Ter Monde dat voorziet in 10 assistentie-

woningen voor mensen die nog zelfstandig 
kunnen wonen 

Iedereen van harte welkom! 
Alvast tot dan

Assistentiewoningen  
Ter Monde
Mariatroon

van 10u30 tot 17u00

Zuidlaan 26
9200 Dendermonde
info@mariatroon.broedersvanliefde.be
www.mariatroon.be

In Residentie Ten Ede zorgt de pittoreske  
omgeving voor een perfect decor. Wetteren  
Ten Ede bevindt zich op het kruispunt van  
Heusden, Laarne en Gent. Levendige bloemen-
velden en ongerepte natuur creëren een oase 
van rust. Kunt u wat hulp gebruiken of wilt u uw 
leven nóg zorgelozer maken? Dankzij een  
uitgebreide waaier van kwalitatieve diensten zijn 
alle appartementen geschikt voor assisted living.

Wees er snel bij, want dit project is bijna  
uitverkocht! Word één van de laatste nieuwe 
bewoners van Ten Ede.

Residentie Ten Ede in Wetteren

van 10u00 tot 17u00

Edeschoolstraat 3
9230 Wetteren Ten Ede
mail@residentie-ten-ede.be
www.residentie-ten-ede.be

az Sint-Blasius: partner voor jouw gezondheid.  
Maak op 15 mei kennis met onze diensten: 
l  Borstkliniek   l  Bouwprojecten
l  Cardiologie   l  Diabetescentrum 
l  Dialyse l  Gastro-enterologie
l  Internistisch  l  Intensieve Zorgen 

Dagcentrum 
l  Laboratorium l  Moeder & kindcentrum
l  Obesitaskliniek  l  Palliatief Support Team 
l  Stroke unit  l  Technische dienst
l  Urologie  l  Valkliniek   
l  Voetkliniek  l  Wondzorg 

Interesse om mee te werken aan ons succes?  
Bezoek zeker ook onze HR-infostand!

az Sint-Blasius
Kroonveldlaan 50 Dendermonde

van 10u00 tot 17u00

Kroonveldlaan 50
9200 Dendermonde
info@azsintblasius.be
www.azsintblasius.be

Het Passantenhuis Wetteren is een centrum  
voor dagverzorging voor ouderen en personen 
met een verhoogde zorgbehoefte. Het biedt 
een 10-tal personen per dag sociale contacten 
en geeft zo de mantelzorger wat meer tijd voor 
zichzelf. 

We stellen onze locatie open op Dag van de Zorg. 
Binnen onze huiselijke setting zijn er ruimtes 
voorzien voor ontmoeting, beleving en persoon-
lijke verzorging. Maak kennis met onze dagelijkse 
werking, het fietslabyrint en het LERGO-spel.

Alvast tot dan!

Het Passantenhuis Wetteren
Een plaats waar je je thuis voelt

van 10u00 tot 17u00

Jan Broeckaertlaan 44 bus 01
9230 Wetteren
info@ikoo.be
www.ikoo.be

Welkom tussen 10 - 17 uur voor een uitgebreide 
kennismaking met onze mogelijkheden om jou 
een fitter leven te bezorgen.

Info over de verschillende stoornissen die door 
beweegachterstand veroorzaakt worden.  
Mechanische problemen, metabole problemen 
en mentale problemen. 

Komen, zien, en verbaasd zijn...
Op naar een gezondere leefstijl.

van 10u00 tot 17u00

Platteput 1
9255 Buggenhout
web@interfitness.be
www.interfitness.be
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Kom gerust eens langs bij ons op 15 mei voor  
een kennismaking met onze organisatie en  
onze werking. 

We voorzien een leuke rondleiding doorheen 
onze campus en bieden u ook graag een hapje 
en drankje aan. 

Bent u op zoek naar een job in de zorgsector? 
Bezoek dan zeker onze vacaturestand!

Graag tot dan!

Woonzorgcentrum  
Hof ten Kouter
Laarne

van 14u00 tot 17u00

Kouterstraat 1
9270 Laarne
opname.hoftenkouter@zorgband.be
www.zorgband.be

Woonzorgcentrum Kruyenberg 
in Berlare
We zien u graag gelukkig

van 14u00 tot 18u00

Turfputstraat 100
9290 Berlare
kruyenberg@animagroup.be
https://animagroup.be/kruyenberg

Vraag het eens aan onze bewoners

“Is het eten wel vers en lekker bij jullie?”

Wees maar gerust: onze bewoners eten volgens 
eigen zeggen met smaak. Op onze opendeurdag 
krijgt u meer info en ervaart u meer over het 
leven in woonzorgcentrum Kruyenberg en kan 
u ook al uw eigen vragen stellen. Niet enkel over 
het eten, maar over alles waar u graag meer  
over wil weten.

Zeker de moeite om eens langs te komen!

Bezoek onze gloednieuwe assistentiewoningen 
in Seniorcity Aalst en ervaar hoe je zelfstandig 
kan wonen en toch genieten van een  
professioneel zorgaanbod. 
Inschrijven via www.woonzorg.i-mens.be

Op zoek naar een kinderdagverblijf? Kom langs 
en bezoek het i-mens kinderdagverblijf.

Wil je onze thuiszorgdiensten leren kennen? Ook 
onze thuiszorgkantoren zetten de deuren open. 

Tot dan?

Welkom bij i-mens Aalst

van 10u00 tot 17u00

Werf 7-7a-7b
9300 Aalst
info@i-mens.be
www.i-mens.be

Woonzorgcentrum  
De Toekomst in Aalst
We zien u graag gelukkig

van 14u00 tot 18u00

Sint Kamielstraat 85
9300 Aalst
detoekomst@animagroup.be
https://animagroup.be/detoekomst

U hebt ongetwijfeld veel vragen over wonen en 
leven in een woonzorgcentrum. Misschien hebt  
u zelfs bepaalde vooroordelen. Zoals dat alle  
bewoners een pamper aan moeten of nooit 
buiten komen. We willen u alvast geruststellen: 
dat is zeker niét het geval. 

Op zondag 15 mei leggen we uit en laten we u 
ervaren hoe het er er in echt aan toe gaat. Ook 
kunt u die dag al uw vragen komen stellen. We 
voorzien standjes rond eten, uitstapjes, etc. 
Zeker de moeite om eens langs te komen!

Levensvreugde Verblijven V.Z.W. is een vergunde 
zorgaanbieder van het VAPH. Wij streven naar 
zorg op maat door in samenspraak met  
zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende 
woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding 
aan te bieden.

Bezoek ons via onze website en beleef zo onze 
digitale versie van de dag van de zorg!

BEZOEK ONS DIGITAAL VIA 
ONZE WEBSITE
LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN VZW

Botermelkstraat 201
9300 Aalst
levensvreugde@levensvreugde.be
www.levensvreugde-verblijven.be

Woonzorgcentrum De Faluintjes ligt pal onder 
de kerktoren van Baardegem, het is het eerste 
woonzorgcentrum in de Faluintjesstreek dat 
er de deuren opende. Gezellig, comfortabel en 
kleinschalig, dat is wat de 85 bewoners er  
dagelijks ervaren. Met een blik op de  
Baardegemse velden aan de ene kant en de 
mooie, natuurlijke tuin aan de andere zijde,  
is het zowel binnen als buiten aangenaam  
vertoeven. Nieuwsgierig? Kom dan zeker eens 
langs op zondag 15 mei.

WZC De Faluintjes
Kleinschalig en gezellig

van 10u00 tot 17u00

Baardegem-Dorp 28
9310 Aalst
wzcdefaluintjes@aalst.be
www.ocmwaalst.be

U bent welkom in  
Het Prieelshof
Wij zorgen voor u, in uw thuis

van 10u00 tot 17u00

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

Op de Dag van de Zorg zetten we onze deuren 
graag wagenwijd voor u open. Kom kennismaken  
met onze woonzorgcampus en assistentie-
woningen en ontdek dat het bij ons fijn 
vertoeven is. We waarborgen voor u de beste 
professionele zorg en levenskwaliteit, afgestemd 
op uw maat, uw behoeften. We willen u graag 
oprecht leren kennen want onze zorg start vanuit 
uw levensverhaal, uw interesses, uw gewoontes. 
Daar houden wij graag rekening mee.  

WELKOM! 

Een beperking is niet meer dan de begrenzing 
van een mogelijkheid. Vanuit die overtuiging 
voorziet OZC Sint-Vincentius in aangepaste  
begeleiding voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Op Dag van de Zorg maak je kennis 
met de kleurrijke leefwereld van 180 bewoners 
en de uitdagende werkplek van 230  
medewerkers.
• Vrije rondleiding met meer dan 20 boeiende 

infostanden
• Maak kennis met zorgpersoneel en  

ondersteunende functies
• Kinderanimatie en een attentie voor elke 

bezoeker

OZC Sint-Vincentius
Voor en door bijzondere mensen

van 10u00 tot 17u00

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

WZC Hogerlucht biedt woongelegenheid aan  
47 ouderen in vast verblijf en heeft  
1 woongelegenheid voor kortverblijf. 

Wij stellen u graag onze dienstverleningsvormen  
voor tijdens een boeiende rondgang door onze 
voorziening, waarbij informatie, beleving en 
genieten elkaar afwisselen. Kom de sfeer in 
ons huis opsnuiven, neem deel aan een leuke 
wedstrijd voor jong en oud, geniet van een hapje 
en een drankje. 

Hopelijk tot binnenkort!

WZC Hogerlucht
in hartje Vlaamse Ardennen

van 13u30 tot 17u30

Kammeland 59
9600 Ronse
hogerlucht@werken-glorieux.be
www.ouderenzorg-glorieux.be
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Kleinschalig en gezellig

in hartje Vlaamse Ardennen

GAW Forum Sint-Hermes bestaat uit  
50 assistentiewoningen die zich bevinden op  
de campus van het AZ Glorieux in het hartje  
van Ronse. 

Tijdens een boeiende rondgang langs het  
domein van de assistentiewoningen, met  
bezoek aan de gerenoveerde modelwoning, 
en het woonzorgcentrum Hogerlucht, wisselen 
informatie, beleving en genieten elkaar af. Kom 
de sfeer in onze voorzieningen opsnuiven, neem 
deel aan een leuke wedstrijd voor jong en oud, 
geniet van een drankje en een hapje. 

GAW Forum Sint-Hermes
in het hart van Ronse

van 13u30 tot 17u30

Glorieuxlaan 55
9600 Ronse
sabrina.dhaeyer@werken-glorieux.be
www.ouderenzorg-glorieux.be

Op Dag van de Zorg gooien we onze deuren 
open. LDC (lokaal dienstencentrum),  
DVC (dagverzorgingscentrum) en WZC  
(woonzorgcentrum) Egmont heten je graag  
welkom voor een blik achter de schermen.  
Er staan heel wat leuke en interessante  
activiteiten op het programma!

Wil je ons beter leren kennen? We staan voor 
betrokkenheid, transparantie, respect en  
professionaliteit. Ontdek hoe we dit toepassen  
in de praktijk tijdens onze opendeur op 15 mei!

Welzijnscampus Egmont
Woon, leef en geniet!

van 10u30 tot 17u00

Deinsbekestraat 23
9620 Zottegem
wzcegmont@ocmw.zottegem.be
Zottegem.be/welzijnscampus

De Samaritaan biedt woongelegenheid aan  
178 ouderen in vast verblijf, 6 woongelegen-
heden voor kortverblijf en de opvang van  
10 daggasten in het centrum voor dagverzorging. 

Wij stellen u graag onze dienstverleningsvormen 
voor tijdens een boeiende rondgang doorheen 
onze voorzieningen, waarbij informatie, beleving 
en genieten elkaar afwisselen. Kom de sfeer in 
ons huis opsnuiven, neem deel aan een leuke 
wedstrijd voor jong en oud, geniet van een hapje 
en een drankje. 

Hopelijk tot binnenkort!

WZC en CDV De Samaritaan
in hartje Vlaamse Ardennen

van 13u30 tot 17u30

Glorieuxstraat 7
9681 Maarkedal
samaritaan@werken-glorieux.be
www.ouderenzorg-glorieux.be

GAW Jericho bestaat uit 20 assistentiewoningen 
als onderdeel van het woonzorgdorp in Nukerke 
(Maarkedal). 

Wij stellen u graag een assistentiewoning voor 
met een woordje uitleg over de zorg- en dienst-
verlening. Tijdens een boeiende rondgang langs 
het groene domein van de assistentiewoningen 
en WZC De Samaritaan, wisselen informatie, 
beleving en genieten elkaar af. Kom de sfeer in 
onze voorzieningen opsnuiven, neem deel aan 
een leuke wedstrijd voor jong en oud, geniet van 
een drankje en hapje.

GAW Jericho
in hartje Vlaamse Ardennen

van 13u30 tot 17u30

Glorieuxstraat 9
9681 Maarkedal
samaritaan@werken-glorieux.be
www.ouderenzorg-glorieux.be

Heuvelheem VZW biedt ondersteuning aan  
personen met (een vermoeden van) een  
beperking. Omdat we bijzonder trots zijn op 
onze nieuwe werking, willen we het grote  
publiek hiermee kennis laten maken.
Benieuwd naar de diversiteit in  
woonondersteuning die wij geven aan onze 
cliënten? Kom dan zeker eens een kijkje nemen 
op onze woonsite 'Bevere'.
Van personen die veel ondersteuning nodig  
hebben tot personen die heel zelfstandig zijn.  
Iedereen maakt van Bevere zijn eigen maar 
vooral echt warme thuis.

Heuvelheem VZW
Site Bevere

van 10u00 tot 17u00

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

Heuvelheem VZW biedt ondersteuning aan  
personen met (een vermoeden van) een 
beperking. We hebben hard gewerkt om onze 
organisatie af te stemmen op de noden van onze 
cliënten. Omdat we bijzonder trots zijn, willen 
we ook het grote publiek kennis laten maken 
met onze vernieuwde werking.

In ons Ecocreatie-atelier kan je zelf zien dat 
ecologie en creativiteit geen beperking kennen. 
Cliënten vermalen kurken tot isolatiemateriaal, 
duurzame materialen worden omgetoverd tot 
echte kunstwerkjes, ...

Heuvelheem VZW
Site Fonkel

van 10u00 tot 17u00

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

Heuvelheem vzw biedt ondersteuning aan  
personen met (een vermoeden van) een  
beperking.
In ons gezellig eetcafé kan je de talenten van 
onze cliënten echt ontdekken, ruiken en  
proeven. Schuif aan!
Vraag tot ondersteuning, vorming? Samen met 
jou zoeken we een passend antwoord.
Is werken of vrijwilligen iets voor jou, bezoek  
ons aan de kleine markt.
Gratis shuttledienst vanaf Colruyt Oudenaarde 
langs al onze sites (om de 20 minuten).

Heuvelheem VZW
Den Burg/Kleine Markt

van 10u00 tot 17u00

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

AAROVA
maatwerkbedrijf

van 10u00 tot 17u00

De Bruwaan 1
9700 Oudenaarde
mieke.tanghe@aarova.be
www.aarova.be

opent de deuren op de 'Dag van de Zorg'!

Breng een bezoekje aan 'AAROVA 1', een  
pastafabriek & een congres- & seminariecentrum 
waar elke dag een enthousiast team klaar staat 
om voor u een professioneel event te verzorgen. 
Zondag 15 mei 2022 organiseren we zelf in deze 
vestiging het event 'Sharing is Caring'. Wat mag 
u verwachten?

• een eetfestijn (met inschrijving)
• voorstelling van ons boek
• een jobbeurs met vacatures voor zowel  

maatwerkers als omkadering

In het centrum van Oudenaarde, de stad van  
De Ronde en de traditie, vindt u Residentie  
Keizerhof. Hier bevindt u zich in het hart van  
de Vlaamse Ardennen, met de grote markt op 
500 meter en met de Schelde en een kleine 
jachthaven vlakbij. Hier zit u goed.

Wees er snel bij, want slechts één appartement 
is nog te koop. 

Residentie Keizerhof  
in Oudenaarde

van 10u00 tot 17u00

Désiré Waelkensstraat 60
9700 Oudenaarde
mail@residentie-keizerhof.be
www.residentie-keizerhof.be
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Ondersteuning en zorg op maat geven aan Fien 
en aan alle andere zorgvragers. Dat is wat we 
doen. Dag in, dag uit. Daar zijn heel wat mensen 
voor nodig. Welke mensen werken hier? Hoe 
werken we samen? En welke collega's zoeken  
we nog? Kom maar eens kijken.

We bestaan dit jaar 100 jaar. Daarom krijgen  
de eerste 100 bezoekers een verrassing  
(1 per gezin).

Check voor je bezoek onze website voor de 
huidige coronamaatregelen. 

Je bent van harte welkom!

DVC Heilig Hart
Ga je mee op stap met Fien?

van 13u00 tot 17u00

Leernsesteenweg 53
9800 DEINZE
info@dvcheilighart.be
www.dvcheilighart.be

Aan de oevers van de Leie was de stad nog nooit 
zo ver weg, en toch zo dichtbij. In het levendige 
stadscentrum van Deinze vindt u residentie 
Leiedam. Met een uniek zicht op het water komt 
u helemaal tot rust.

Kunt u wat hulp gebruiken of wilt u uw leven 
nóg zorgelozer maken? Dankzij een uitgebreide 
waaier van kwalitatieve diensten zijn alle  
appartementen geschikt voor assisted living.
Wees er snel bij, want slechts één appartement  
is nog te koop en enkele nog te huur. 

Residentie Leiedam in Deinze

van 10u00 tot 17u00

Leiedam 36
9800 Deinze
mail@residentie-leiedam.be
www.leiedam.be

Gloednieuwe Polikliniek  
MC Leie gooit de deuren open!
Uitzonderlijke Zorg

van 10u00 tot 18u00

Emiel Clauslaan 87A
9800 Astene
info@medischcentrumleie.be
www.medischcentrumleie.be

Een warme sfeer waar u zich thuis voelt,  
waar u - naast uw doktersconsult - alle  
mogelijke hulp ter plekke kan volgen.  
Speciaal uitgestippeld op uw noden.
Jong en oud.
Ruime, kwalitatieve en toegankelijke zorg.
Een lieve blik, een helpende hand, ...

U parkeert uw wagen op de parking, komt 
binnen en laat u vriendelijk begeleiden.
Geen stress, geen verre verplaatsingen,  
geen zorgen.
U komt voor elke zorg gewoon bij ons THUIS.

Revalidatieziekenhuis Lemberge bestaat uit  
2 afdelingen met in totaal 63 bedden.
Ons multidisciplinair team zet zich dagelijks in 
om ouderen voor te bereiden op een geslaagde 
terugkeer naar de thuisomgeving. 
Bezoek op Dag van de Zorg één van onze  
afdelingen en maak kennis met onze werking  
en aanpak. 
Op zoek naar een job in de zorgsector?  
Bezoek zeker onze vacaturestand!

Wij bieden u ook graag een hapje en een drankje 
aan in onze cafetaria. Van harte welkom!

Revalidatieziekenhuis  
Lemberge

van 14u00 tot 17u00

Salisburylaan 100
9820 Lemberge (Merelbeke)
revalidatie.lemberge@zorgband.be
www.zorgband.be

Lokaal dienstencentrum de Merelaar helpt je  
met alles om zo lang mogelijk in je vertrouwde 
(t)huis te kunnen blijven. 
Via de thuiszorgdiensten, ergotherapeut, 
buurtrestaurant, de Minder Mobielen Centrale, 
ontmoetingsnamiddagen, bewegingslessen ...
Ben je benieuwd naar ons aanbod?

Breng ons vandaag een bezoekje, doe mee aan 
de activiteiten, geniet van een drankje ...  
en veel meer! 

Kom gerust langs met vrienden, familie ...  
en overtuig jezelf.

Zorgband Leie & Schelde
LDC de Merelaar

van 13u00 tot 17u00

Kloosterstraat 24B
9820 Merelbeke
ldc.demerelaar@zorgband.be
www.zorgband.be

Tijdens de Dag van de Zorg zet Buurtpunt Onder 
't Perron de stationsdeuren wagenwijd open. 
We verwelkomen je in ons gezellige station 
voor een kennismaking met onze werking en de 
verschillende partners. Je kunt snuisteren in ons 
gloednieuwe stationswinkeltje en even verpozen 
met een drankje en een knabbeltje. Wie er zin in 
heeft, kan deelnemen aan een van onze creatie-
ve workshops (waarbij we en passant een goed 
doel een duwtje in de rug geven) en genieten van 
een toffe dj-sessie!

Tot dan!

Buurtpunt Onder ‘t Perron
Samen Sporen naar Inclusie!

van 10u00 tot 17u00

Stationsstraat 95
9850 Landegem
verantwoordelijke@ondertperron.be
https://ondertperron.be

Ontdek al bewegend het wonen en leven in  
Ter Leenen. Onze bewoners demonstreren je 
graag hun swingende danspasjes of hoe ze  
een spelletje petanque winnen. 

Onze medewerkers zorgen voor allerlei gezonde 
snacks & drinks, er is voor ieder wat wils. Als 
bedanking voor je komst krijg je een leuke  
verrassing! 

Ben je benieuwd hoe het is om te werken bij  
dé zorgwerkgever van het jaar? Sla zeker een 
babbeltje met onze medewerkers en vrijwilligers.
Kom af en vier samen met ons leef-tijd!

Zorgbedrijf Meetjesland
WZC Ter Leenen

van 10u00 tot 17u00

Graaf van Hoornestraat 26
9850 Deinze
onthaal.terleenen@zorgbedrijfmeetjesland.be
www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Ebergiste, campus Borgwal
Samen gewoon, samen bijzonder

van 13u30 tot 17u00

Leenstraat 31
9890 Vurste
info@ebergiste.broedersvanliefde.be
www.ebergiste.be

Kom binnen en beleef hoe we elke dag het 
verschil maken voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking.

Bewoners en begeleiders gidsen je met open 
armen door hun (t)huis. Laat je verrassen door 
onze dagbesteding op maat.

Kom binnen en ontdek hoe zorg werkt in 
Borgwal.

Ben je student, vrijwilliger of op zoek naar en  
job in onze sector? Passeer dan zeker eens bij  
de jobstand. 
Ben je op zoek naar een open plek, dan staat 
onze sociale dienst voor jou klaar.

Wij zijn een kleinschalig woonzorgcentrum  
met 64 woningen gelegen in de dorpskern  
van Nazareth. 
Ons uitgangspunt is het aanbieden van zorg 
op maat in een persoonlijke en respectvolle 
benadering. 

Kom gerust langs voor een kennismaking  
en rondleiding op zondag 15 mei 2022!
Wij bieden u graag een hapje en drankje aan. 

Op zoek naar een job in de zorgsector?  
Bezoek zeker onze vacaturestand ter plaatse!

Woonzorgcentrum Wielkine
Nazareth

van 14u00 tot 17u00

Stropstraat 3
9810 Nazareth
opname.wielkine@zorgband.be
www.zorgband.be

GEANNULEERD
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Uitzonderlijke Zorg

LDC de Merelaar

Samen gewoon, samen bijzonder

Ik ben Anouk en nu het terug kan, wil ik jullie 
graag onze recente locaties in Gavere laten zien.

Sinds januari 2020 hebben we er een atelier  
bij in ons dagactiviteitencentrum: de winkel  
’t GaZon op de Markt in Gavere. Iets verderop 
kun je de moderne studio’s in de  
Sint-Rochuswegel bezoeken: een inclusieve 
werking, midden in de samenleving.

Benieuwd? Kom dan langs op Dag van de Zorg  
en geniet, proef, ervaar, wees verrast, ...  
Misschien vind je zelfs de job van je leven!

Zonnehoeve|Living+
Welkom bij Zonnehoeve|Living+!

van 10u00 tot 17u00

Markt 26
9890 Gavere
living@zonnehoeve.be
www.zonnehoeve.be/living

In AZ Alma krijgt u een blik voor en achter de 
schermen. U passeert de Revalidatieafdeling, 
Medische Beeldvorming, Geriatrie, Cardiologie, 
Urologie, Gastro-Enterologie en het Operatie-
kwartier met de MAKO-robot voor knieprotheses. 

U komt ook bij de Schoonmaak, op de  
PAAZ-afdeling én in het nieuwe paviljoen  
Timanti voor kinder- en jeugdpsychiatrie.  
HR houdt zelfs een jobbeurs. Voor de kids is er 
een gekke clown en een poppendokter. Verplicht 
inschrijven: www.azalma.be/dagvandezorg.

AZ Alma zoals u het nog  
nooit zag
Vooraf inschrijven verplicht!

van 10u00 tot 17u00

Ringlaan 15
9900 Eeklo
info@azalma.be
www.azalma.be/dagvandezorg

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
kan het leven in een woonzorgcentrum of een 
assistentiewoning een bron van vreugde en 
voldoening zijn. Bij Huis Coppens is dit onze 
dagelijkse uitdaging. Wij beseffen al te goed wat 
de waarde is van een plaats waar je je goed voelt, 
waar je je thuis voelt.

« Het lijkt wel een hotel! » is de zin die het vaakst 
door onze bezoekers wordt uitgesproken en daar 
zijn we trots op, want alles is ontworpen met dit 
in gedachten. Kom en geniet van de sfeer van het 
huis en oordeel zelf.

Huis Coppens
Herstel, verblijf, woon

van 10u00 tot 17u00

Schietspoelstraat 16
9900  Eeklo
info@huiscoppens.be
www.huiscoppens.be

• Bent u op zoek naar een verblijf voor u zelf, 
uw partner, uw ouder(s)?

• Bent u op zoek naar een nieuwe job in  
één van onze enthousiaste teams?

• Bent u op zoek naar een nieuwe engagement 
als vrijwilliger?

• Bent u op zoek naar leuke contacten als  
buurtbewoner?

Kom dan zeker eens langs!

Wij verwelkomen u met een hapje en een drank-
je. Ieder halfuur kunt u aansluiten  
voor een rondleiding. Nadien kunt u nog wat 
napraten in onze cafetaria en cavabar.

Woonzorgcentrum Brembloem
Patrijzenstraat 112, 9940 Evergem

van 10u00 tot 16u00

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

Laat je rondleiden en ontdek het wonen en  
leven hier in Ter Hollebeke. Ondertussen kan je 
deelnemen aan allerlei activiteiten en samen 
met ons leef-tijd vieren!

Onze medewerkers en vrijwilligers zorgen  
voor allerlei lekkers zoals cocktails/mocktails,  
tapashapjes , verse pasta, pannenkoeken en 
ijsjes. Benieuwd hoe het is om te werken bij  
dé zorgwerkgever van het jaar? Vergeet zeker 
niet onze infostand te bezoeken waar je een  
babbeltje kan slaan met onze collega's en  
vrijwilligers.

Zorgbedrijf Meetjesland
Welkom in Ter Hollebeke!

van 10u00 tot 18u00

Hooiwege 4
9940 Evergem
onthaal.terhollebeke@ 
zorgbedrijfmeetjesland.be
www.zorgbedrijfmeetjesland.be

• Maak kennis met Wit-Gele Kruis  
Oost-Vlaanderen.

• Ontmoet onze thuisverpleegkundigen  
uit de ruime regio rond Ertvelde. 

• Volg een rondleiding door de nieuwe  
verpleegpost en teamlocatie.

• Bezoek onze diëtisten voor advies over  
een gezonde levensstijl.

• Geniet van hapjes en drankjes die bewijzen  
dat gezond en lekker hand in hand gaan.

• Ontdek de voordelen van werken bij  
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. 

• Start meteen je sollicitatieprocedure op  
en we verwennen je met een goodiebag!

Verpleegpost Ertvelde
Kom langs tijdens Dag van de Zorg

van 10u00 tot 17u00

Pastorijstraat 70B
9940 Ertvelde
verpleegpostertvelde@wgkovl.be
www.witgelekruis.be

We verwelkomen je graag bij KOGA te Lievegem.

In een huishoudelijk kader, dito sfeer en  
inrichting, biedt KOGA de kinderen een ‘thuis’ 
aan zoals ze ook bij hun ouders gewoon zijn.   
De KOGA structuur en werking is volledig op  
deze basis gestoeld.  Elk kind (baby, peuter,  
kleuter of lagere school) tussen 0-12 jaar met  
als zonder specifieke zorgbehoeften is welkom.  
We scheppen een veilig en kindvriendelijk  
binnen én buitenklimaat dat de ontplooiing  
van al hun talenten bevordert.

Kom meegenieten.

KOGA
KinderOpvanG Anders

van 10u00 tot 17u00

Kruisstaat 59/6
9930 Lievegem
info@kogaopvang.be
www.kogaopvang.be


