
Openingsuren  

Het dagverzorgingscentrum ‘den Haard’ is open van 

8u30 tot 17u op de gewone weekdagen.  Het is ge-

sloten op zaterdag, zon- en feestdagen. 

Vervoer 

Het centrum beschikt over 

twee aangepaste busjes die 

de mensen ‘s morgens op-

halen en ‘s avonds terug 

naar huis brengen   

 

U kan beroep doen op de Minder Mobiele Centrale 

(MBC).   

Familie of kennissen kunnen U ook brengen naar 

en/of ophalen van het centrum.   

Aanvraag 

Om in aanmerking te komen voor dagverzorging is 

een attest nodig van de huisarts en maatschappelijk 

werker én is een bezoekje op voorhand aan te ra-

den. Hebt U vragen aarzel dan niet om één van onze 

contactpersonen te contacteren. 

Telefoon: (051) 23.23.60 

Fax: (051) 23.23.61 

E-mail:  dvc.denhaard@vincenthove.be  

 info@vincenthove.be  
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Info 

Het Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard is een ini-

tiatief van het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw  

Het Woonzorgcentrum Vincenthove, het Kortverblijfcen-

trum Vincenthove en het Serviceflatcomplex De Rozelaar 

zijn andere initiatieven van de vzw. 

Het Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard is gelegen 

in de gebouwen van het Woonzorgcentrum Vincenthove.  

Het Serviceflatcomplex ‘De Rozelaar’ is via een verbindings-

gang met het woonzorgcentrum te bereiken. 

 

Contactpersonen   

Sociale dienst - tel : 051/23.23.62 

Mevr. Bernadette Annys :  

Mevr. Charlotte Vanderstichele 

 soc.dienst@vincenthove.be  

 

Dagelijks verantwoordelijke centrum 

 Mevr. Saskia Bleuzé - 051/23.23.65 
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In de winter ben je vuur 

dat verwarmt tegen koude 

in ons wekkend nieuw vertrouwen 

tegen alle leed en duur 
 

Uit ‘De vier seizoenen’ Henk Jongerius 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Dag- en nachtverzorgings- 

centrum den Haard  

 Dagverzorging 
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Hoe verloopt de dag ? Waaruit bestaat de accommodatie ? 

Woonzorgcentrum Vincenthove. 

Hebt U overdag verzorging nodig (bad, wondzorg, 

een spuitje, enz..) dan staat het verpleeg- en verzor-

gingsteam van het Woonzorgcentrum Vincenthove  

U heel de dag bij om hulp te verlenen. 

Ook de accommodatie van het Woon- en zorgcen-

trum Vincenthove staat ter beschikking: cafetaria, 

tuinen, kapsalon, kapel, ontspanningslokaal... 

Dagverzorging is bestemd voor ouderen die nog 

zelfstandig of met familie thuis wonen, maar 

overdag wat gezelschap, hulp of ondersteuning 

zoeken. 

Het dagverzorgingscentrum kan de thuiszorg 

ontlasten en maakt het zo mogelijk om langer 

zelfstandig thuis te blijven wonen. 

…. Eén of meerdere dagen in de week om naar 

uit te kijken…. : 

Wilt U  thuis blijven wonen, ondanks de kleine onge-

makken, en hebt U moeilijkheden met ‘het alleen 

zijn’ dan kan het Dagverzorgingscentrum de nodige 

ondersteuning bieden.  

Zorgt U voor moeder of vader, of voor uw zorgbehoe-

vende man of vrouw, 7 dagen op 7. Valt die zorg 

soms te zwaar, dan biedt het dagverzorgingscentrum 

de gelegenheid om even op adem te komen.   

Dagverzorging … voor wie ? 

Bij aankomst (onthaal vanaf 8u30) wordt U vergast 

op een heerlijk tasje koffie. 

In de voormiddag kunt U aan 

één of meerdere activiteiten 

deelnemen (gezelschapsspel, 

wandeling, gym, kruiswoord-

raadsels, soep of dessert ma-

ken …) 

‘s Middags wordt een lekkere warme maaltijd met 

dessert geserveerd.  Bent U een regelmatige be-

zoeker dan bieden wij U een keuzemenu aan. 

Na de maaltijd is er gelegenheid tot middagrust.   

Om 14 u staan we terug klaar met lekkere koffie.  

U hebt dan terug de gelegenheid om deel te nemen 

aan de ontspanningsactiviteiten van de namiddag 

(bloemstukjes maken, knutselen of handwerk, kaar-

ten, lotto, uitstap, gezellig samenzijn, foto’s kijken, 

of gewoon genieten op het terras…) 

 

 

 

 

Om 16u30 stoppen de activiteiten en kunt U terug 

naar huis vertrekken. 

Het dagverzorgingscentrum bestaat uit:: 

Twee ruime livings met rustzetels 

Open keuken 

TV–hoek 

Een ruim terras gelegen aan de binnentuin van 

het Woonzorgcentrum Vincenthove 
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