
DE CORVER
Centrum voor dagverzorging

Voor jou staat onze deur wijd open
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"Net als vroeger er terug op 
uit trekken"

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is heel
belangrijk. Soms gaat het wat moeilijker, heb je
behoefte aan gezelschap of heb je wat extra zorg
nodig. Of jouw mantelzorger vindt het leuk om eens
een beetje tijd te hebben om iets buitenshuis te
doen?
Eén of meerdere dagen per week kan het centrum
voor dagverzorging De Corver jou hierin helpen. 

Kies zelf waar je zin in hebt: in 'compagnie' een
leuke activiteit doen, genieten van een babbeltje
of buiten samen wandelen. Misschien lees je graag
de krant? Of ben je graag bezig met handwerk? 
Samen zorgen we dat jij kan doen wat jij leuk vindt. 



CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE CORVER

Mantelzorger Annie:

"Tweemaal per week komt mijn partner naar De 
Corver. Dan krijg ik de kans om te doen waar ik 
behoefte aan heb. Zo ben ik voldaan van mijn 
dag én beleefde mijn partner een 
ontspannende dag in een huiselijke omgeving. 
Ik ben blij dat mijn partner er zijn rust en 
structuur vindt. Zo voel ik me ook rustig. 
Hierdoor kunnen we de overige dagen 
waardevolle tijd met elkaar spenderen. En 
kunnen we nog lang thuis blijven wonen. "

Thuisverpleegster Marleen:

"Voor Marie hebben we de ideale ondersteuning
gevonden. Naast onze eigen verplegingsdienst zorgt de
gezinsservice voor o.m. poetsen en boodschappen. 'De
Corver' betekent dan weer veel voor haar sociaal contact.
Marie kan er een babbeltje slaan en ze vond er zelfs een
jeugdvriendin terug. En het besef dat ze van het team de
nodige zorgen krijgt, zorgt voor rust bij haar familie én bij
mezelf. 's Avonds vertelt ze honderduit over de activiteiten
en nieuwtjes. En ik geniet mee."

Bezoeker Maria: 

"Al op de eerste proefdag zag ik bekende
gezichten. Sindsdien kom ik hier enkele
dagen per week genieten. Door het sociaal
contact herleef ik. En de voetjes eens
onder tafel steken is heerlijk. Zelfs
uitstappen die ik niet meer voor mogelijk
hield, komen aan bod."
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Gezelschap

Heerlijke maaltijd

Activiteiten op maat

Warme zorg

Hartelijk onthaal met koffie
Warme, professionele ondersteuning
gedurende hele dag

Maaltijdbegeleiding
Verzorging en verpleging
Bad- en douchegelegenheid
Kinesitherapie en ergotherapie
Kapster en pedicure

Keuze uit een waaier van activiteiten:
uitstapjes, koken en bakken, knutselen,
petanque, kaarten, ... voor elk wat wils!
Vervoer en rolwagenvervoer met minibus

"Een dagje in compagnie is 
zoveel beter dan alleen"

Programma



CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE CORVER

"Lekker en fijn"

Na aankomst gemoedelijk bijpraten met een kopje koffie.

Kopje koffie

Eerst wat heerlijke dagsoep. Dan een lekkere, versbereide
maaltijd uit onze eigen keuken. Gezellig met de kookpotten
op tafel, of bij gelegenheid een mooi gedresseerd bord. 
En een dessertje als afsluiter.

Lunch

Bij de koffie past een gebakje of koekje.
Al dan niet zelf gebakken.

Koek of gebak

Tussendoor voldoende drankjes
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Bijzondere dagopvang voor personen met dementie

"Monique komt al een tijdje naar De Link. Ze heeft die persoonlijke begeleiding nodig. Ze is wat in
zichzelf gekeerd en geniet meer van aangepaste activiteiten. In een beperkt gezelschap. 
Voor Monique is dit ideaal: de aparte ruimte leent zich uitstekend voor zo'n specifieke opvang. Er is een
eigen afgesloten terras en Monique heeft voldoende bewegingsvrijheid."

DE LINK - aparte dagopvang voor mensen met dementie - open op dinsdag en donderdag
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"Welkom hier in hartje Houthulst,
nabij lagere school en woonzorgcentrum"

Elke werkdag open van 8:30 - 17:30
Kies zelf hoe dikwijls je komt, wanneer je
komt

Dagprijs: € 24,78
Inbegrepen: maaltijd, dranken en
versnaperingen, animatie,
incontinentiemateriaal
Niet inbegrepen: kapper, pedicure, vervoer

Prijs vervoer afhankelijk van afstand tot thuis
€ 1,80/ rit binnen een straal van 3 km
€ 0,37 per bijkomende km

Jouw mutualiteit betaalt een deel van de
dagprijs terug

Praktisch



DE CORVER
Centrum voor dagverzorging

T 051 70 81 90
E isabel.vanhove@wzccassiers.be

Info en contact

Centrum voor dagverzorging
7e Geniestraat 3 - 8650 Houthulst
www.cassierswzc.be

Isabel Vanhove - coördinator

DE CORVER

ALLE INFO

CDV De Corver is lid van 'vzw Cassiers wzc' de moderne zorgorganisatie met rijke traditie en sterk kwaliteitslabel. Ons aanbod in Houthulst: woon & zorg
Cassiers - kortverblijf - dagverzorging De Corver - assistentiewoningen De Oude Hulst - lokaal dienstencentrum De Schakel. Ons aanbod in Vladslo:
dagverzorging Het Kloosterhof - lokaal dienstencentrum De Klaproos.  Poets- en strijkdienst Partoe. 


