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Boons Elke

Kaers Jan

Langer thuis wonen 
via het

dagverzorgingscentrum
“Den Boulevard”

Den Boulevard

 Maakt deel uit van vzw WZC 
“Witte Meren”

 Thuisondersteunende dienst

 Aandacht voor zelfredzaamheid

 Ontlasting mantelzorger

Den Boulevard

 Er is plaats voor maximum 15 gebruikers 
gemiddeld

 Het aantal dagen per week is vrij te 
kiezen

Doelgroep

 Zowel mannen, vrouwen als echtparen 
vanaf 60 jaar

 Geen intensieve medische behandeling 
en/of toezicht nodig

 Behoefte aan 
(re)activering,verpleging,toezicht en/of 
begeleiding in ADL

De weg naar het DVC

 Mondelinge reclame

 Schriftelijke reclame

 Doorverwijzing door een sociale dienst

 Huisarts 

 Thuisverplegingsdiensten

 Vanuit de psychiatrische opvang

 Eigen initiatief

Doelstellingen

 Ondersteuning en ontlasting van de 
mantelzorger 

 Structuur bieden aan de gebruiker van 
het dagcentrum 

 Aangepaste en zinvolle dagbesteding 
 Het sociaal isolement doorbreken
 Begeleiding bieden bij activiteiten van 

het dagelijkse leven
 Aangepaste verzorging en toezicht 
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Openingsuren

 Maandag tot en met vrijdag van 
8u30 tot 17u

 Gesloten tijdens feestdagen

Dagindeling

 8.30 – 10 uur: aankomst, koffie, krant lezen, 
losse babbel

 10 – 11.30 uur: activiteit wordt aangeboden

 11.30 – 13 uur: warme maaltijd

 13 – 14 uur: rustmoment

 14 – 14.30 uur: koffie 

 14.30 – 16 uur: activiteit wordt aangeboden

 16 – 17 uur:  klaarmaken voor vertrek

Dagprijs 

De prijs bedraagt 20,94 euro per dag.

Inbegrepen zijn:

 Middagmaal en koffiepauzes

 Hygiënische of andere zorgen

 Deelname aan activiteiten

Vervoer

 Gebruikers kunnen zelf naar het 
dagcentrum komen of gebracht worden 
door familie.

 Men kan gebruik maken van de Minder 
Mobielen Centrale.

 Het vervoer kan ook gebeuren door 
derden of vervoersmaatschappijen.

Accomodatie

 Eetruimte 

 Ruime zithoek

 Rustruimte

 Activiteitenruimte

 2 aangepaste toiletten

Eetruimte
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Zitruimte Rustruimte

Activiteitenruimte INFO & AANVRAGEN

Coördinatoren
ELKE BOONS
JAN KAERS

Dagverzorgingscentrum Den Boulevard
Collegestraat 69

2400 Mol
Tel: 014/346455

e-mail: dagverzorgingscentrum@wzcwittemeren.be


