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BEWONER AAN HET WOORD

Sedert het overlijden van mijn echtgenote woon ik alleen en kom ik driemaal per week naar het 
centrum voor dagverzorging. Ik heb hier vrienden gemaakt. Een warme maaltijd smaakt ook be-
ter in gezelschap dan alleen thuis….

VOOR WIE?
Het centrum voor dagverzorging van OLV Antwerpen is er voor  ouderen vanaf 65 
jaar  met nood aan sociale contacten en dagbesteding. Ook ouderen met nood 
aan fysieke zorgen en ouderen met een dementieproblematiek zijn welkom.

Tevens wil het centrum voor dagverzorging ondersteuning bieden aan 
familieleden en mantelzorgers.

WAT IS EEN CENTRUM VOOR DAGVERZORGING?
Een centrum voor dagverzorging biedt de mogelijkheid aan thuiswonende ouderen om de dag 
in een huiselijke en veilige omgeving door te brengen. 
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In het centrum voor dagverzorging is er dagelijks volgend aanbod:

• gevarieerde activiteiten : bewegingsoefeningen, koken,  krant lezen 
en geheugenspelletjes,  mogelijkheid om individuele hobby’s uit 
te oefenen, ontspanningsactiviteiten, wandelingen en uitstappen, 
samen koffie drinken, ...

• warme maaltijd en mogelijkheid tot ontbijt en avondmaal,
• de kapper,
• pedicure,
• bad/douche,
• verpleegkundige zorgen,
• kinesitherapie en logopedie (op voorschrift van de arts),
• aparte rustruime

AANBOD

OPENINGSUREN
Het centrum voor dagverzorging is alle weekdagen geopend van 8 uur 
tot 17 uur.  Op zaterdag, zondag en op feestdagen is het centrum voor 
dagverzorging gesloten.

VERVOER
Indien u niet op eigen kracht kan komen, organiseren wij voor u aange-
past vervoer. We  beschikken hiervoor over een aangepaste minibus met 
eigen personeel of werken samen met andere organisaties.



TARIEVEN
Volledige dag: 21,92 euro
Halve dag (steeds middagmaal inbegrepen) : 14,62 euro

• vervoer ( €4/rit bij vervoer geregeld door centrum voor dagverzorging)
• uitstappen
• kapper : vanaf €14,5 
• pedicure : €14,5
• ontbijt, avondmaal 
• incontinentiemateriaal
• kinesitherapie
• logopedie
• bad/douche : €4 

Deze kostprijs omvat:

Supplementen voor:

• warme maaltijd, warme drank, activiteiten die plaatsvinden 
in het dagverzorgingscentrum

De meeste mutualiteiten bieden een tussenkomst. Meer informatie kan u bekomen bij:

• uw mutualiteit
• de sociale dienst van het woonzorgcentrum

GEMEENSCHAPPELIJKE LOKALEN:
• terras
• kapel
• cafetaria
• wassalon

KORT EN BONDIG ONZE TROEVEN

• eigen vervoer 
• nieuwe infrastructuur
• centrale ligging
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BEREIKBAARHEID
Met de trein: Voor meer info  www.nmbs.be
Op 15 minuten wandelafstand van het centraal station Antwerpen

Met de fiets:   
Velo-station met halte Ossenmarkt. Fietsenstalling in het woonzorgcentrum

Met de auto:   
Ondergrondse parking (op aanvraag) in het woonzorgcentrum (inrit Lange Winkelstraat 26)

Met de bus | tram:   Voor meer info  www.delijn.be
• alle buslijnen met halte Franklin Rooseveltplaats
• buslijn 17 en 34 met halte Rodestraat (Paardenmarkt)
• buslijn 30 met halte Hessenbrug (Paardenmarkt)
• tramlijn 9 met halte Premetro Station Meir
• tramlijn 10 en 11 met halte Antwerpen Sint Jacob
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MEER INFORMATIE

BIJ DE SOCIALE DIENST KAN U TERECHT VOOR

Voor meer informatie raadpleegt u best onze website
www.olvantwerpen.be

• een ruimer informatiepakket 
• een persoonlijk gesprek of afspraak

Kristel De Schutter             
Farah Franken                    

Tel  03/213 66 65    
Tel  03/213 66 80                  

NEEM CONTACT OP MET: 
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HET CENTRUM VOOR DAGVERZORGING VAN OLV ANTWERPEN IN BEELD ...

2016
Nieuwe feestzaal

Gevarieerde activiteiten

Eigen vervoer 2000
Antwerpen
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