Tarieven
•
•
•

22,04 € / dag (met maaltijd)
19,42 € / halve dag (met maaltijd)
15,22 € / halve dag (zonder maaltijd)

Inbegrepen in dit tarief: Verzorging - Dranken - Animatie
Niet inbegrepen
• Vervoer (Tip: www.meermobiel.be of Minder Mobiel Centrale (MMC) van je gemeente)
• Kapper
• Kiné
• Pedicure
• Bad (Wanneer de bezoeker 3x/week komt, is dit in de prijs inbegrepen)
• Incontinentiemateriaal is zelf te voorzien
Er is een tussenkomst van de mutualiteit mogelijk.
Hierover kan onze centrumverantwoordelijke u
meer informatie bezorgen.

Kom ons eens ontmoeten
Indien u ons graag een persoonlijk bezoekje wil brengen, bent u altijd
welkom na afspraak. We geven u dan alle gewenste informatie en
bekijken samen of ons dagverzorgingscentrum voor jou een verschil
kan maken.
TEL 03 291 15 78
E-MAIL dagverzorging.htd@hoftendorpe.be
Dagverzorgingscentrum Rummenshof
Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
Welkomstraat 61, 2160 Wommelgem

www.hoftendorpe.be

WZC Hof ten Dorpe is een vestiging van MKL vzw

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, in hun
vertrouwde omgeving. De stap naar een woonzorgcentrum is
voor velen te groot. De nood aan sociaal contact kan echter groot
zijn, of de mantelzorgers hebben even behoefte aan een adempauze. Hiervoor biedt het dagverzorgingscentrum Rummenshof
een oplossing.

Langer thuis dankzij dagverzorging
We trachten het onze mensen zo
aangenaam mogelijk te maken, door hen
de nodige aandacht te verlenen zodat men
zich thuis voelt.
Wij bieden hen de noodzakelijke dagelijkse
verzorging aan, en proberen hun zelfredzaamheid te stimuleren.
In dit alles streven wij naar een optimale samenwerking tussen
uw vertrouwde huisarts, thuiszorgdienst, kinesist, enz.

Iets voor jou?
Dagverzorging kan voor jou geschikt zijn om verschillende, soms
heel persoonlijke redenen. Misschien wens je meer
sociale contacten, wat gezelschap om je heen?
Of wil je je dag zinvoller invullen? Ook voor
mensen met een bepaalde zorgbehoefte
kan dagverzorging een welgekomen
oplossing zijn.

Zo ziet een dag in het Rummenshof eruit
Ons centrum is elke werkdag geopend van 8u30 tot 17u00.
Aangekomen in het centrum, overlopen we de dag met een
drankje. Nadien is er gelegenheid tot verzorging, verpleging of
ontspanning.
’s Middags wordt er samen een warme maaltijd genuttigd,
waarna een rustpauze is voorzien.
In de namiddag kan je deelnemen aan een activiteit.
De activiteiten verschillen van dag tot dag, naargelang de groep
en het aantal aanwezigen.
Individuele dienstverlening, zoals: kiné, bad, kapsalon en
pedicure kunnen in het dagschema ingepast worden indien
gewenst.

