
Centrum voor 

dagverzorging 

Je bent op zoek naar een aangename 

dagbesteding.  

 

 

Het woonzorgcentrum  

Je bent op zoek naar een nieuwe thuis.  

 

 

Centrum voor kortverblijf 

Je wil tijdelijk bij ons komen wonen.  

 

 

Groep van assistentiewoningen 

Je wil zelfstandig wonen, maar met  

assistentie op maat ben je veilig.  

 

Praktische informatie 
 

Dagprijs  

Volledige dag 20,89 euro 

Vol gezellige momenten en activiteiten op 

maat.  

Extra mogelijkheden: gebruik maken van 

faciliteiten (bv. kapsalon), vervoer, ontbijt 

en avondmaal... 

Openingstijden 

Elke werkdag vanaf 8u30 tot 17u30.  

Weekend/feestdagen vanaf 9u tot 16u30.  

Inlichtingen 

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te 

contacteren! 

Contactpersoon  

Centrumleider CDV 

 

Jorick Cappon 

Centrumleider CDV 

jorick.cappon@htw.be 

056/52 17 35 



De centra voor dagverzorging van 

H u i z e  T e r  W a l l e  w i l l e n 

tegemoetkomen aan de wens van 

zorgbehoevende mensen om langer 

thuis te kunnen wonen én dit zonder 

sociaal geïsoleerd te worden. 

Een team van deskundig personeel 

geeft u de kans om op een zinvolle 

manier de dag door te brengen in 

een aangename sfeer. 

Het gespecialiseerd centrum ’t 

Vermaak werd recent ondergebracht 

in een gloednieuw gebouw. Deze 

p r a c h t i g e  e n  h u i s e l i j k e 

accommodatie is tevens omgeven 

door een zeer mooie en rustige 

omgeving. Daarnaast hebben we 

CDV Klaverdrie. Deze locatie bevindt 

zich momenteel in het hoofdgebouw 

van Huize ter Walle. Recent werd ook 

gestart met een nieuwbouwproject ‘’t 

Parkhuis’ waar deze werking van 

Klaverdrie in de toekomst zal in 

ondergebracht worden.   

Centrum voor  

dagverzorging Klaverdrie 

‘t Vermaak  

Centrum voor dagverzorging (CDV) ’t 

Vermaak is bestemd voor 65-plussers die 

nog zelfstandig of met ondersteuning van 

mantelzorgers thuis wonen, maar overdag 

gezelschap, hulp of ondersteuning zoeken.  

Met deze werking bieden wij zinvolle 

dagbesteding en kwaliteitsvolle zorg aan. 

Hierdoor kunnen senioren met een 

groeiende hulpvraag langer thuis blijven 

wonen in hun vertrouwde omgeving. 

Zowel bewoners met fysische zorgvraag als 

bezoekers met dementie of psychische 

kwetsbaarheid kunnen terecht binnen 

CDV ’t Vermaak.  
 

Rust, gezel l igheid, huisel i jke en 

aangepaste activiteiten, beweging, 

sociaal contact en amusement staan 

centraal binnen het programma van ’t 

Vermaak  

CDV Klaverdrie, die zich in het hart van het 

woonzorgcentrum bevindt, biedt 

dagopvang aan 65-plussers die vooral 

nood hebben aan gezelschap en sociaal 

contact. Gezellige groepsactiviteiten, 

bezoek aan de fitness, rollatordans, 

aerobic en computerles zijn een greep uit 

ons divers aanbod van activiteiten en 

workshops. Beweging en sociaal contact 

staan centraal binnen dit programma.   

’s Middags gaan bezoekers van CDV 

Klaverdrie eten in het restaurant van Huize 

ter Walle.  

Klaverdrie is iedere weekdag geopend. 

Indien nodig kan tijdens het weekend 

aangesloten worden bij CDV ’t Vermaak.  


