Contact
Wenst u graag nog wat extra informatie? Aarzel dan
niet om ons te contacteren. De verantwoordelijke
van het dagverzorgingscentrum maakt graag een
afspraak voor een kennismakingsgesprek.

wzc
Zonnewende

Verantwoordelijke dagverzorgingscentrum
Christine Willemen
Tel.: 03 660 25 45
dvc.zonnewende@zusters-berlaar.be
Het dagverzorgingscentrum van woonzorgcentrum Zonnewende biedt gedurende één of
meerdere dagen per week aan thuiswonende en
hulpbehoevende 65-plussers de mogelijkheid
om overdag te genieten van de nodige
ondersteuning, begeleiding en sociale contacten.
Speciaal voor hen organiseren onze teamleden
dagelijks diverse activiteiten en dat alles binnen
een huislijke sfeer met als doel ouderen zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te
laten wonen.

Dagelijks verantwoordelijke
Mieke Ibens
Tel.: 03 660 25 30
Directeur
Guy Henkens
Tel.: 03 660 25 00
Woonzorgcentrum Zonnewende
Kerkstraat 5 · 2950 Kapellen
Tel.: 03 660 25 00
info.zw@zusters-berlaar.be
www.zonnewendekapellen.be

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Maatschappelijke zetel: Markt 13
2590 Berlaar · ondernemingsnr.
0417.703.081 · RPR Antwerpen, afd.
Mechelen · info@zusters-berlaar.be
www.zorggroepzvb.be

Welkom in ons

dagverzorgingscentrum

Ons dagverzorgingscentrum

Praktisch

Tarieven

Ons dagverzorgingscentrum maakt deel uit van
woonzorgcentrum Zonnewende, dat gelegen is
vlak bij het park en het centrum van Kapellen.

Ons dagverzorgingscentrum is alle dagen open
van 08.30 uur tot 17.00 uur. Tijdens het weekend
en op feestdagen zijn wij gesloten.

In ons dagverzorgingscentrum is het mogelijk
om zowel een halve dag (met een maximum van
3,5 uur) als een hele dag te verblijven.

Hulpbehoevende 65-plussers die nog thuis wonen
maar gedurende één of meerdere dagen per week
willen genieten van de nodige ondersteuning,
begeleiding en sociale contacten, kunnen hiervoor
steeds bij ons terecht.

Op bepaalde dagen is het ook mogelijk om een
afspraak te maken bij de kapper en/of pedicure.

Hiervoor hanteren wij volgende tarieven:
voor een hele dag: € 33,04
voor een halve dag: € 16,52

In samenspraak met hen, de familie, huisarts en
thuisverpleegkundigen maken we hiervoor een
dag- en weekplanning op, waarbij we steeds de
nodige informatie blijven uitwisselen.

Het is steeds mogelijk om een beroep te doen
op het aangepast vervoer van en naar ons
dagverzorgingscentrum, waarbij betalen met
dienstencheques mogelijk is.

Inbegrepen in de dagprijs:
•
•
•

warme maaltijd
verzorgings- en incontinentiemateriaal
animatie

Sommige ziekenfondsen voorzien onder bepaalde voorwaarden ook een terugbetaling per
verblijfsdag. Informeer hier dus ook zeker even
naar!

“

Wij zorgen ervoor dat u kunt blijven
zorgen.

“

