
Vervoer 
De bezoeker kan zelf naar het centrum komen 
of gebracht worden door familie. 

Er kan ook beroep gedaan worden op onze 
eigen vervoerdienst.

In samenwerking met het OCMW van Gingelom 
kunnen bezoekers van het dagverzorgingscen-
trum ook opgehaald en teruggebracht worden.

Afspraken over tijdstip van vertrek en terugkeer 
worden in overleg gemaakt.

Kostprijs

DAG-
VERZORGINGS-

CENTRUM
Ocura - MontenakenDAGVERZORGING:

Hele dag:  € 21,43 met middagmaal

Ontbijt:  € 2
Avondmaal: € 3

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in dagverzorging voor jou 
of één van jouw naasten?
Wens je vrijblijvend een bezoekje te brengen of 
heb je nog vragen?

Neem dan contact op met:

Dagverzorgingscentrum 

OCURA
Hellebronstraat 8

3890 MONTENAKEN

011 69 33 50 of 011 69 33 60
dvc@ocura.be

www.ocura.be

Volledig 
vernieuwd

Iedereen is welkom!



Doelstellingen 
Dagopvang
Het dagcentrum heeft als doel “de thuiswo-
nende of inwonende oudere, zo lang mogelijk 
in het vertrouwde huiselijke milieu te laten 
wonen en de thuisverzorgers in hun zorg te 
ondersteunen.”

Onze professionele begeleiders bieden dagop-
vang, dagverzorging en zinvolle dagbesteding in 
een huiselijke omgeving.

Er geldt geen maximale verblijfsduur.  Elke 
bezoeker heeft de vrije keuze wanneer hij/zij 
komt: een ganse dag, verschillende dagen per 
week,…

Het dagverzorgingscentrum is elke werkdag 
open van 8u30 tot 18u.

Voor wie? 
Alleen- of inwonende senioren
    die afwisseling wensen en/of op zoek zijn 
    naar sociale contacten met leeftijdsgenoten
    die nood hebben aan (re-)activering, toezicht    
    of begeleiding in de activiteiten van het da- 
    gelijkse leven.

Mantelzorger, partner of familie
    kunnen even op krachten komen of zichzelf 
    wat vrije tijd gunnen in hun zorg en begelei- 
    ding van de oudere.
    gaan overdag werken en de oudere blijft niet 
    graag alleen thuis.
    willen hulp aan huis combineren met dagop- 
    vang of wensen verder geholpen te worden 
    als de bejaardenhulp of thuisverpleging  
    wegvalt.
Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Ook perso-
nen jonger dan 60 jaar kunnen gebruik maken 
van het centrum. Iedereen is welkom, zowel 
valide als meer zorgbehoevende personen.

Dienstverlening
Dagbesteding
Tal van activiteiten worden aangeboden, steeds 
met als doel het stimuleren en het behouden 
van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid (o.a. 
kookatelier, tovertafel...). De animatie vertrekt 
vanuit de interesses, vraag en hobby’s van de 
bezoekers. Er kan ook deelgenomen worden 
aan de verschillende uitstappen.  
Een aparte kamer met afzonderlijk toilet en  
oproepsysteem is voorzien voor de bezoeker 
die overdag even een rustpauze wil nemen.

uw zorgzame thuis

ONAFHANKELIJKE WERKING

●  Vergroting dagverzorging met  
     onafhankelijk salon en eetruimte
●  Overdekt terras met eigen  
     binnentuin 
●  Eigen keuken met kookeiland
●  Grote rustkamer
●  Snoezelbadkamer
●  Relaxruimte
●  Beautysalon
●  Wellness
●  Tovertafel
●  Smartbord

in ons 
dagverzorgingscentrum

Overdekt terras 
met binnentuin

→


