
Het Dagverzorgingscentrum Ter Linde maakt 

 

deel uit van de Woonzorgcampus Ter Linde. 

De woonzorgcampus omvat tevens -* het 

Woonzorgcentrum Ter Linde -* Centrum 

voor kortverblijf en nachtopvang -* 

Serviceflats Ter Linde DAGVERZORGINGSCENTRUM 

  

  

VOOR VERDERE VRAGEN KUNT U 

TERECHT BIJ 

- Joke Boddez 

Coördinator dagverzorgingscentrum 

Tel. 051 26 14 14 

E-mail: terlinde.dvc@ocmw-hooglede.be 

- Lieve Bruwier & Evelien Aneca 

Maatschappelijk werksters 

Tel. 051 22 88 01 

E-mail: lieve.bruwier@ocmw-hooglede.be 
E-mail: evelien.aneca@ocmw-hooglede.be 

- www.west-vlaanderen.be/dagverzorgingscentra 

 

 

WOONZORGCAMPUS 

TER LINDE 

Gitsbergstraat 38 I 8830 Hooglede - Gits 
Tel. 051 26 14 14 

 

KOSTPRIJS 

€20,47 voor een volledige dag 

€12,16 voor een halve dag 

€5,00 vervoer heen en terug binnen de 

gemeente Hooglede 

€3,00 vervoer enkele rit binnen de 

gemeente Hooglede 

€10,00 vervoer heen en terug buiten de 

gemeente Hooglede 

€6,00 vervoer enkele rit buiten de 

gemeente Hooglede 

In de dagprijs zijn volgende zaken 

inbegrepen: warme maaltijd, koffietafel, 

activiteiten, verzorging en begeleiding. 

Heel wat mutualiteiten betalen een 

tussenkomst voor een verblijf in een 

dagverzorgingscentrum. 

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij uw mutualiteit. 

mailto:terlinde.dvc@ocmw-hooglede.be
mailto:lieve.bruwier@ocmw-hooglede.be
http://www.west-vlaanderen.be/dagverzorgingscentra


 

We richten ons 

ook naar 

mensen met 

nood aan 

sociaal contact. 

VERVOER 

Het Dagverzorgingscentrum beschikt 

over een rolstoeltoegankelijk busje. De 

familie of bezoeker kan ook zelf 

instaan voor het vervoer. 

 

VOOR WIE? 

Het Dagverzorgingscentrum richt zich 

naar thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar 

die nood hebben aan verpleging, 

verzorging en/of ondersteuning in de 

activiteiten van het dagelijks leven. 

 

DIENSTVERLENING 

Dagindeling: 

-* vanaf 8u30 verwelkoming met een kop 

koffie en het voorlezen van de krant 

-* om 10u00 aanvang van de activiteiten 

zoals gymnastiek, bakactiviteit, 

denkoefeningen,... 

-* om 11u30 soep, gevolgd door warme 

maaltijd en dessert 

-* middagrust 

-* om 14u00 koffietafel met aansluitend 

ontspanningsactiviteiten zoals film, 

gezelschapsspel, knutselen,... 

-* vanaf 16u15 vertrek van bezoekers 

We streven naar een gevarieerd 

activiteitenaanbod dat op elk moment 

inspeelt op de wensen en noden van 

onze bezoekers. 

ACCOMMODATIE 

We beschikken over een ruime dagzaal 

met open keuken en aangepaste 

sanitaire voorzieningen. Tevens hebben 

we een rustruimte met relaxzetels en is 

er een aangelegd terras. 

We streven naar een familiale, 

huiselijke sfeer waar gezelligheid 

primeert. 

 
DOEL 

Wij bieden verzorging, verpleging, 

ondersteuning aan valide of 

zorgbehoevende ouderen, die nood 

hebben aan een zinvolle dagbesteding. 

Het Dagverzorgingscentrum 

ondersteunt de thuiszorg en wil 

ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 

vertrouwde omgeving laten wonen. Aan 

familieleden, die dagelijks instaan voor 

de zorg, biedt het de kans even een 

pauze te nemen. 

Extra diensten 

We bieden de mogelijkheid tot het nemen van 

een bad. Onze medewerkers helpen de 

bezoeker waar nodig. 

Indien de bezoeker dit wenst, kan hij/zij 

een beroep doen op een kapster of 

pedicure. 


