Dagverzorgingscentrum
Huiselijke dagverzorging
op maat van 65-plussers

Woonzorgzone De Kouter biedt
een huiselijke dagverzorging op
maat van 65-plussers
Kwaliteit, een persoonlijke benadering en veel afwisseling: dat zijn
de troeven van Woonzorgzone De Kouter. Onze seniorencampus
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!

Een kwaliteitsvolle dagverzorging
en heel betaalbaar
Wat kost een dagverzorging?
De prijs voor een volledige dag bedraagt € 28,50. De daggast wordt
dagelijks opgevangen tussen 9u en 17u.

Wat is inbegrepen?
’s Middags is er een volledige warme maaltijd die rekening houdt
met specifieke behoeftes.
Ook inbegrepen in de prijs is het uitgebreide animatieprogramma
met activiteiten volgens de mogelijkheden van de daggast.

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 ...

•

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

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

Meer info:
Bel naar 016 79 10 00
Mail naar info@wzzdekouter.be
Bezoek onze website www.wzzdekouter.be
Bezoek ons op Facebook
Kouterstraat 20, 3052 Oud-Heverlee

Oud-Heverlee
...natuurlijk !

VU: Woonzorgzone De Kouter, Kouterstraat 20, 3052 Oud-Heverlee. Niet-bindende foto’s.

Voordelen voor de senioren

