Hoe ziet een dag in dvc Hof van
Egmont er uit?

Wie zijn onze bezoekers?
Dagverzorgingscentrum Hof van Egmont richt
zich tot ouderen met een fysieke problematiek.
Naargelang de behoefte verwelkomen we je één of
meerdere dagen per week.
De dagverzorgingscentra ondersteunen de
inwoners van Mechelen en de ruime regio.

Wie zijn we?
Dagverzorgingscentrum Hof van Egmont maakt
deel uit van het Sociaal Huis Mechelen.
Onze expertise delen we met dagverzorgingscentrum Hanswijk en we worden professioneel
ondersteund door het Sociaal Huis Mechelen.

Waarom kies jij voor dvc Hof van
Egmont?
Getuigenis van een mantelzorger:

Vervoer?

“Na het ziekenhuisverblijf was het afwachten of
Louise wel naar huis zou kunnen komen. Wij zijn
verhuisd van een appartement naar een zorgflat.

Je familie regelt het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum zelf. Je kan hiervoor beroep
doen op de Minder Mobiele Centrale (MMC).
We beschikken over een aangepast busje indien je
geen eigen vervoer kan regelen. Als Mechelaar of
inwoner van de deelgemeenten betaal je hiervoor
een bijdrage van 0,65 euro per kilometer.

Vanaf het moment dat ik wist dat Louise drie
dagen per week naar het dagverzorgingscentrum
kon komen, ben ik er volledig voor gegaan. Het
was een grote aanpassing. We zijn nu één jaar
verder en ben heel blij dat we nog samen wonen
en ik toch de nodige ondersteuning krijg in de
zorg. Mijn dochter is ook heel gelukkig met deze
oplossing. Ze was bezorgd dat ik nog voldoende
tijd voor mezelf zou hebben en ook voldoende
rust. Voor mij is het dagverzorgingscentrum de
reddende engel.”

“IK BEN BLIJ DAT WE NOG SAMEN WONEN”

• Vanaf 8.30 uur verwelkomen we je met een
kopje koffie of thee. We praten wat bij over het
nieuws van de dag.
• Rond 10 uur is er een eerste activiteit. We lezen
samen de krant en maken tijd voor je
persoonlijke verzorging.
• Vanaf 11.30 uur schuiven we aan tafel in het
restaurant van het woonzorgcentrum voor
het middagmaal. Daarna is er tijd voor een
verkwikkend middagdutje in onze comfortabele
zetels.
• Om 14 uur serveren we koffie of thee in aanloop
naar de namiddagactiviteit.
• Afronden doen we om 15.45 uur en daarna gaat
iedereen naar huis, om 17 uur sluiten we de
deuren.

“Het dagcentrum is voor mij de ideale oplossing
om de dagen zinvol door te maken. Dagelijkse sleur
van alleen thuis te zitten kan ik moeilijk verwerken.
We doen tal van activiteiten: zowel sportieve
(omdat bewegen zo belangrijk is) als huiselijke
zoals cake bakken, soepen maken. Bij mooi weer
gaan we wandelen, doen we een terrasje. Tijdens
de zomer maken we al eens een grotere uitstap
naar Planckendael of Blankenberge. We
kunnen ook genieten op ons terras van
het mooie weer.”
Lucia
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Openingsuren
Je kan elke werkdag terecht in het
dagverzorgingscentrum van 8.30 tot 17.00 uur.
Tijdens het weekend en op feestdagen zijn we
gesloten.

Dagprijs
Als inwoner van Mechelen betaal je 20,12 euro
per dag. Woon je niet in Mechelen en wens je
van onze dienstverlening gebruik te maken, dan
betaal je 25,22 euro per dag.
In de kostprijs zijn drie maaltijden, dranken,
incontinentiemateriaal, verzorging en activiteiten
inbegrepen.
Vergoeding ziekenfonds:
Onder bepaalde voorwaarden krijg je een
ﬁnanciële tegemoetkoming.
Vraag dit na bij je ziekenfonds.

“We ondersteunen niet alleen senioren met
een zorgbehoefte om langer in de vertrouwde
thuisomgeving te blijven wonen. We ondersteunen
eveneens de partner of mantelzorger door de
dagelijkse zorg even over te nemen.”

Contacteer ons
Heb je interesse of heb je nog vragen? Aarzel niet
om contact met ons op te nemen:
Hendrik Speecqvest 5
2800 Mechelen
T 015 44 85 97
E dvc.hofvanegmont@sociaalhuismechelen.be
W www.sociaalhuismechelen.be
Je bent altijd welkom om even de sfeer op te
snuiven en ter plekke je vragen te stellen. Maak
steeds een afspraak, dan maken we tijd vrij om
je goed te informeren. Lukt het niet om ons te
bezoeken? Dan komen wij bij je langs om je vragen
te beantwoorden.

WELKOM IN
dagverzorgingscentrum

Hof van Egmont

Schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis
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