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Tramstraat 45
3970 Leopoldsburg
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Erkenningsnummer: DVC CE 2275
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Wat en voor wie?
Het dagverzorgingscentrum ‘De Kiosk’ is bestemd voor zorgbehoevende
ouderen die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar die
gedurende de dag nood hebben aan verzorging, toezicht, begeleiding
en/of ontspanning.
Het centrum heeft als doel de thuisverzorgers gedurende één of meerdere
dagen per week te ondersteunen in hun dagelijkse zorg zodat de oudere
zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde milieu kan blijven wonen.
Via een aanbod aan activiteiten onder begeleiding van een professioneel
zorgteam wordt zorg op maat geboden en de zelfredzaamheid
gestimuleerd.
De oudere kan in een aangename, huiselijke omgeving genieten van een
zinvolle dagbesteding en nieuwe sociale contacten leggen met
leeftijdsgenoten.

Aanbod
Gedurende de dag staan gezelligheid en geborgenheid centraal, terwijl
aandacht besteed wordt aan de specifieke zorgen en noden voor elke
bezoeker.
Naargelang de behoefte wordt hulp en begeleiding geboden bij
verzorging, maaltijden, toiletbezoek en ontspanningsmomenten.
Tijdens de middag wordt een warme maaltijd aangeboden. De voeding is
gevarieerd en aangepast aan de noden van de bezoeker.
Tegen een vergoeding kan de bezoeker beroep doen op aangepast
busvervoer.

Openingsuren
Het dagverzorgingscentrum is dagelijks geopend van maandag tot vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.
Het dagverzorgingscentrum kan tot 5 maal per week bezocht worden,
afhankelijk van de noodzaak en de beschikbare plaatsen.

Dagschema
09.00 uur:
10.00 uur:
12.00 uur:
13.00 uur:
14.00 uur:
14.30 uur:
15.00 uur:
16.45 uur:

verwelkoming
activiteit
middagmaal
middagpauze
koffie met vieruurtje
bewegingsactiviteit
groepsactiviteit
vertrek naar huis

Dienstverlening










Opvang tijdens de weekdagen
Dagelijkse verzorging
Ondersteuning en begeleiding
Aangename, huiselijke sfeer
Zinvolle dagbesteding
Sociale contacten
Aangepaste maaltijden
Ergotherapie
Aangepast vervoer

Dagprijzen
Voor een volledige dag betaalt u 21,40 €. Hierbij zit een warme maaltijd,
drank en incontintentiemateriaal inbegrepen.
De meeste mutualiteiten bieden een financiële tussenkomst bij het
verblijf in een dagverzorgingscentrum.
U kan ook beroep doen op aangepast busvervoer om naar het
dagverzoringscentrum te komen. Voor de actuele prijs van het vervoer
kan u vrijblijvend contact opnemen met het dagverzorgingscentrum.
Zorgbehoevende bezoekers kunnen rekenen op een tussenkomst in de
kostprijs van het vervoer van en naar het centrum.

