Vervoer

CENTRUM VOOR
DAGVERZORGING

Indien u niet gebracht kan worden door
familie of vrienden, staat het OCMW van
Menen in voor aangepast vervoer met
een liftbus.

'T PARKHUIS

U wordt thuis opgehaald tussen 8u30 en
10u en 's avonds terug naar huis gebracht
tussen 16u30 en 17u30.

Openingsuren
maandag - vrijdag:
8.30u - 17.30u

Prijs vervoer

Tel.: 056 52 17 34

0,65 euro per km met een minimumprijs
van 3,25 euro per rit.
Bij uw mutualiteit kan u meer informatie
verkrijgen over een mogelijke
tegemoetkoming in de dagprijs en
transportkosten.

Dagprijs 't Parkhuis

Voor vragen en opmerkingen kan u
terecht bij:
Centrumleider
Dhr. Jorick Cappon
056 52 17 35
jorick.cappon@htw.be

20,89 euro
Hierin zijn alle dranken, de warme maaltijd,
tussendoortjes, activiteiten, verzorging en
incontinentiemateriaal inbegrepen.

Algemeen
056 52 17 34
dvc@htw.be
Algemeen directeur
Mevr. Debbie Janssens

Verzorgen
doen we samen

voorstelling
centrum voor dagverzorging (CDV)
't Parkhuis is een huis in de rij
dichtbij het brouwerspark en biedt
in een kleinschalig kader
dagopvang aan voor bezoekers met
dementie en/of bezoekers die meer
nood hebben aan individuele
begeleiding.
Een dag in 't Parkhuis start steeds
met een warm onthaal. De vaste
structuur draagt bij tot een veilig
en geborgen gevoel bij de
bezoeker.

hoe?
Deskundig team
Een enthousiast en deskundig team
verzorgt de dagelijkse werking van
het CDV. Wij willen onze bezoekers
immers een aangename dag
bezorgen. Het team bestaat o.a. uit
verpleegkundigen, zorgkundigen,
orthopedagogen, een ergotherapeut
en een chauffeur. Indien nodig kan
tevens beroep gedaan worden op
een kinesitherapeut, een logopedist
en/of psycholoog.

dagbesteding
Een doorsnee dag in 't Parkhuis ziet
er als volgt uit:
onthaal met koffie
voormiddagactiviteit
middagmaal
mogelijkheid tot middagrust
koffietafel
namiddagactiviteit
waarbij krantlezen, koken en
bakken, wellness, crea, allerlei
gezelschapsspelen, een
daguitstap,... tot de mogelijkheden
behoren.
De activiteiten worden afgestemd op
de persoonlijke leefwereld,
interesses en wensen van de
bezoekers.

extra faciliteiten
Rust, gezelligheid, huiselijke
activiteiten, sociaal contact,
beweging en amusement staan
centraal binnen ons programma.
't Parkhuis is iedere weekdag
geopend. Indien nodig kan tijdens
het weekend aangesloten worden
bij DVC 't Vermaak in het
hoofdgebouw van Huize Ter Walle.

U kan geheel vrijblijvend maar tegen
betaling gebruik maken van tal van
andere faciliteiten zoals cafetaria,
kapsalon, pedicure,... (prijslijst kan je
bekomen aan de receptie).
Tevens kan er een avondmaal (4 euro)
of ontbijt (2 euro) meegenomen
worden voor thuis.

De acti vi tei ten zi j n zowel i ndi vi dueel
al s groepsgeri cht en wi j staan al ti j d
open voor ni euwe i deeën. Fami l i e en
mantel zorgers zi j n al ti j d wel kom.

