
Dagverzorgingscentrum
Huiselijke dagverzorging 
op maat van 65-plussers 



Woonzorgzone De Kouter biedt 
een huiselijke dagverzorging op 
maat van 65-plussers
Heeft uw mantelzorger de nood om één of meerdere dagen verlicht 
te worden bij de dagelijkse zorgen en het af en toe wat rustiger aan te 
doen? Is uw mantelzorger niet iedere dag aanwezig? Woont u alleen 
en is het moeilijk om dagelijks iemand bij u te hebben voor verzorging of 
ondersteuning? Hebt u nood aan sociaal contact en activiteiten? 

Ons dagverzorgingscentrum Mareveld biedt een huiselijke 
dagverzorging aan op maat van 65-plussers en neemt zo tijdelijk de zorg 
van mantelzorgers en/of andere hulpverleners over die normaal thuis 
voor u zorgen. Kwaliteit, een persoonlijke benadering en veel afwisseling 
zijn de troeven van Woonzorgzone De Kouter.

Er wordt een activiteitenprogramma aangeboden op maat van ieders 
mogelijkheden en interesses, waarbij de sociale contacten worden 
bevorderd. Elke dag worden er ook verse maaltijden bereidt door onze 
kok in eigen keuken. 

Het hele team heet u welkom!



Een kwaliteitsvolle dagverzorging 
en heel betaalbaar
Het dagverzorgingscentrum is alle weekdagen (met uitzondering van 
de feestdagen) geopend van 9u tot 17u.

Wat kost een dagverzorging?

De prijs voor een volledige dag is heel betaalbaar, contacteer ons 
voor meer info.

De dagprijs omvat: 

• Bij aankomst in het dagverzorgingscentrum: koffie/thee met koekje 
• Vers bereid middagmaal bestaande uit soep, hoofdschotel, dessert
• Koffie, dranken en versnaperingen gedurende de dag
• Een uitgebreid animatieprogramma 
• Hygiënische of andere zorgen
• Psychosociale begeleiding
• Administratieve ondersteuning

VOOR WIE IS DEZE  
DAGVERZORGING  
BEDOELD?
• 65-plussers die alleen wonen en  

 behoefte hebben aan sociaal 
contact en activiteit

• Senioren die zelfstandig wonen 
maar geen volledige dag alleen 
kunnen zijn

• Ouderen waarvan de 
mantelzorger één of meerdere 
dagen verlicht wil worden bij 
hun dagelijkse zorgen.

• Ook welkom zijn uiteraard de 
65-plussers die specifieke zorg 
nodig hebben: dementie, 
Parkinson, beperkte mobiliteit ...



Voordelen voor de senioren
• Contacten met leeftijdsgenoten

• Plezier en fijne dagen

• Verlichten van mantelzorgers

Wat te verwachten
• Huiselijke sfeer

• Sociale contacten

• Activiteiten op maat en in kleine groep

• Individuele begeleiding

• Ondersteuning door ergotherapeute

• Indien nodig medische begeleiding

Wanneer
• Alle werkdagen van 9u tot 17u

• Niet tijdens weekends en feestdagen

• Minimum 1 dag per week op vaste dagen

Wie contacteert u voor meer informatie?
Wenst u bijkomende informatie of hebt u een specifieke vraag?  
Dan kunt u altijd even contact opnemen op het algemene nummer.  
U vindt ook uitgebreide informatie over Woonzorgzone De Kouter 
op www.wzzdekouter.be
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Meer info: 
Bel naar 016 79 10 08
Mail naar dvc@wzzdekouter.be
Bezoek onze website www.wzzdekouter.be 
Bezoek onze facebookpagina ‘woonzorgzone De Kouter’
Kouterstraat 20, 3052 Oud-Heverlee

“Woonzorgzone De Kouter” is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen Korian en de gemeente en het OCMW 
van Oud Heverlee, samengebracht in de vzw Woonzorgzone De Kouter.

Oud-Heverlee
...natuurlijk !


