Huiselijke dagverzorging
op maat van 65-plussers

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum
(DVC) “Brug 9” biedt een
huiselijke dagverzorging op
maat van 65-plussers
Kwaliteit, een persoonlijke benadering en veel afwisseling: dat zijn de
troeven van DVC “Brug 9”. Onze woonzorgcampus is ook voor daggasten
een warme thuis. Ons team draagt graag zorg voor zelfstandig wonende
65-plussers die sociaal contact met leeftijdsgenoten zoeken.
Er is een activiteitenprogramma op maat van ieders mogelijkheden en
interesses. De dagverzorging is ook een waardevol alternatief indien
mantelzorgers af en toe welverdiende tijd voor zichzelf wensen.
Het hele team heet u welkom!

“ Van harte welkom in ons huis, aan onze tafel,
in onze familie, met uw verhalen . .
Voel u thuis in onze wereld.”

Een kwaliteitsvolle
dagverzorging en
heel betaalbaar
Wat kost een dagverzorging?
De prijs voor een volledige dag bedraagt € 28,40.
Wat is inbegrepen?
• Warm middagmaal – We houden rekening met specifieke
dieetbehoeftes
• Wekelijks badmoment
• Uitgebreid animatieprogramma
• Wij maken dagelijks onze eigen soep op suggestie
van de aanwezige gasten
Van gezelschapsspelen tot wandelen, van quizzen tot het klaarmaken
van allerlei lekkers ... Uiteraard kiest de daggast zelf waar hij of zij aan
deelneemt …

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

• Alle werkdagen van
8u30 tot 17u
• Niet tijdens weekends en
feestdagen
• Minimum 1 dag per week
op vaste dagen

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 DVC Brug 9 op
www.wzcsintlenaartshof.be
Of kom gewoon vrijblijvend langs.

Meer info:
Bel naar 03 500 50 70
Mail naar info@sintlenaartshof.be
Bezoek onze website www.sintlenaartshof.be
Volg ons op Facebook
Vaartkant Links 29, 2960 Brecht
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