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Openingsuren
Het dagverzorgingscentrum is open van
maandag t.e.m. vrijdag tussen 8h30 en
17h00. Gesloten op feestdagen.
Vervoer
U kunt beroep doen op het vervoer
van het dagverzorgingscentrum. We
beschikken over 2 minibussen die ook
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
U wordt ’s morgens opgehaald en
’s avonds terug naar huis gebracht. Het
vervoer kan ook verzorgd worden door
familieleden of andere ondersteunde
diensten.
Prijs
Dagprijs: ................................................ euro
Halve dag: .......................................... euro
Deze prijzen worden geïndexeerd bij
overschrijding van de spilindex.
De vervoerskosten zijn niet inbegrepen.
Informeer bij uw mutualiteit aangaande
een tegemoetkoming in de dagprijs en in
de vervoerskosten.
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nlichtingen

Dagverzorgingscentrum
Tagaste
Ieperse Steenweg 98 A
8630 Veurne
T 058 33 36 49
F 058 33 36 50
E tagaste@mariatroostveurne.be
Contactpersonen:
• Declerck Koen, Algemeen Directeur
• Aneca Isabelle, Directeur Bewonerszorg
• Blanckaert Melissa, Coördinator
Dagverzorgingscentrum
• Depaepe Vicky, Sociale Dienst
Naast het dagverzorgingscentrum
Tagaste beheert het woonzorgnetwerk
Maria Troost eveneens:
• Woonzorgcentrum
“Huize Maria Troost”,
Ieperse Steenweg 98a, 8630 Veurne
• Groepen van assistentiewoningen:
“Sint-Andries”, Vismarkt 5,
8600 Diksmuide
“Suytcapelle”, Ieperse Steenweg 98,
8630 Veurne
“Soror Nigra”, Daniël De Haenelaan 11,
8630 Veurne
• De aanleunwoning “Ostia”,
Klinieklaan 5, 8630 Veurne
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ienstverlening

Ons dagverzorgingscentrum heeft een
thuiszorgondersteunende functie. We
richten ons tot senioren die nog zelfstandig
of met hulp van familie thuis wonen, maar
die overdag behoefte hebben aan opvang,
sociale contacten, een warme maaltijd,
ergotherapie, verpleging, kapper,…
Door dit aanbod van dagverzorging is men
in staat om langer thuis te blijven wonen
in hun eigen omgeving en kan een opname
in een woonzorgcentrum voorkomen of
uitgesteld worden.
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Een dag in het dagverzorgingscentrum
Vanaf 8h30 bent u welkom en wordt u onthaald
met koffie. Zowel in de voor- als namiddag
bieden we begeleide activiteiten aan, rekening
houdend met de interesses en capaciteiten van
onze bezoekers.
Op de middag wordt er een maaltijd geserveerd
bestaande uit: soep, hoofdgerecht en dessert,
inclusief drank. Na een middagpauze starten
we de namiddag met koffie gevolgd door een
activiteit, die rond 16h30 wordt afgerond.
Activiteiten
Ons activiteitenaanbod bestaat uit:
> Koffietafel
> De krant lezen
> Kaartspelen
> Gezelschapsspelen
> Kook- en bakactiviteiten
> Creatieve activiteiten
> Beweging en gymnastiek
> Feestjes met muzikaal optreden
> Een uitstap maken, o.a. wekelijkse
marktbezoek…
> Gemeenschappelijk boodschappen doen

I

nrichting
Het dagverzorgingscentrum is een
afzonderlijke afdeling binnen het
woonzorgcentrum ‘Huize Maria Troost’.
Het bestaat uit een ruime woonkamer
met eet- en zithoek, een keuken, een
rustkamer, een relaxatieruimte, terras
en aangepaste sanitaire voorzieningen.
Daarnaast kan men ook gebruik maken
van de accommodatie binnenshuis,
waaronder: badkamer met bad en
douche, cafetaria, kapsalon, kapel,
binnentuin en terras.

