
De vzw Christelijke woon- en zorgcentra is een 
vereniging zonder winstoogmerk ontstaan uit de 
congregatie van de Zusters van Liefde en het  
Instituut van de Zusters van Sint-Jozef.

Respect voor de eigenheid en de zelfstandigheid 
van elke oudere is het uitgangspunt van de vzw. 
De vzw CWZC onderschrijft het belang van een 
goede mantelzorg en thuiszorg. 
Aanvullend hieraan neemt ze initiatieven van 
intramurale en transmurale zorg, binnen de krijtlijnen 
van de Vlaamse Overheid.

De visie van Christelijke Woon- en Zorgcentra 
wordt gedragen door haar medewerkers. 

Bewoners en hun naasten die zich thuis voelen, 
bijdragen tot een aangenaam en zinvol leven 
met aandacht voor een gemoedelijke sfeer, een 
respectvolle en professionele dienstverlening, voor 
waardig sterven, daar staan we voor!

Dagelijks samen werken aan een open huis
waar kwaliteit, efficiëntie, leren en tevredenheid 
een belangrijke plaats krijgen, waar goed, graag en 
gedreven gewerkt wordt, daar gaan we voor!
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Het Dorpvelt biedt woongelegenheid aan 
68 bewoners. Alle kamers zijn 
eenpersoonskamers.

Het onthaal is een open ontvangstruimte. 
Verderop vindt u de luchtige cafetaria 
met zitgelegenheid en krantenhoek. 

Er zijn 2 verblijfsafdelingen. Éen ervan is 
voorbehouden aan personen met 
dementie. Deze afdeling situeert zich op 
het gelijkvloers en heeft een omheinde 
binnentuin. 

De afdeling op het eerste verdiep biedt 
woongelegenheid aan lichamelijk 
zorgbehoevende ouderen. De afdelingen 
hebben mooie terrassen die het leven 
naar buiten verleggen zodra het weer dat 
toelaat. 

In de huiselijke livings ontmoet u 
medebewoners, hetzij in het eetgedeelte 
hetzij in de zithoek met TV. 

U kan met persoonlijk meubilair en 
decoratie de kamer naar uw smaak 
inrichten. Het hoog-laag bed en het 
nachtkastje voorzien we standaard op 
elke kamer. Desgewenst plaatsen we 

Onze campus Het Dorpvelt beschikt over een 
dagverzorgingscentrum, De Schans, erkend voor 15 
plaatsen inclusief 5 bijzondere erkenningen voor zwaar 
zorgbehoevende ouderen. 

Gebruikers van het dagverzorgingscentrum wonen thuis 
en verblijven gedurende één of meer weekdagen in het 
centrum. Op die manier wordt de mantelzorger in de 
thuissituatie ontlast. 

In De Schans geniet de gebruiker van een warm middag-
maal en koffie of thee met een versnapering tussendoor. 

De Schans is alle werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. Op feestdagen en in de weekends is het centrum 
gesloten. Voor gebruikers die niet gebracht kunnen 
worden, zorgt De Schans voor aangepast vervoer naar en 
van het dagverzorgingscentrum. 

Alle afspraken worden in de gebruikersovereenkomst 
vastgelegd. 

Naast opvang, verzorging en begeleiding bieden de 
medewerkers van het centrum de gebruiker een 
aangename dagbesteding en sociale contacten. 
De coördinator van het centrum is uw aanspreekpunt.

De Schans heeft naast een grote living met mooie 
licht-inval, een binnentuin met terras, een badkamer met 
hoog-laag bad en 2 rustkamers. 

U bereikt De Schans via de hoofdingang van het 
woonzorgcentrum. 

tafel, 2 stoelen en een zetel. Er is een 
kleine koelkast in de wandkast 
ingebouwd. Uw kamer heeft eigen sanitair 
inclusief een douche. 

De hedendaagse domotica staat ten 
dienste van u als bewoner.

De gebedsruimte, het kapsalon, de 
kinesiterapieruimte en het hobbyatelier 
vullen het geheel aan. 

De klok rond staan verpleeg- en 
zorgkundigen in voor kwaliteitsvolle zorg. 
Ergotherapeut, animator en kinesithera-
peuten zorgen voor een multidisciplinaire 
werking. Vrijwilligers zijn een welkome 
hulp. 

Gezonde en gevarieerde maaltijden 
worden geserveerd op vaste tijdstippen. 
U krijgt met een dieetvoorschrift van uw 
huisarts een aangepaste dieetmaaltijd.

De activiteiten zijn gericht op aantrek-
kelijke tijdsbesteding met respect voor uw 
mogelijkheden en voorkeuren.

Voor belangstellenden zijn er eveneens 
pastorale activiteiten. 

    W O O N Z O R G C E N T R U M
De Schans

De Passage

De Passage is een centrum voor kortverblijf. 
Het is een kleine entiteit van 5 kamers, vlot bereikbaar 
via de afdeling Brem en Braam op het eerste verdiep. 

In De Passage kan u gedurende een korte periode 
verblijven. Conform de regelgeving betreft het 
maximaal 60 dagen aaneengesloten. 
Jaarlijks kan u maximaal 90 dagen gebruik maken van 
het kortverblijf. 

Het verblijf wordt vooraf gereserveerd en de duur van 
het verblijf wordt in een overeenkomst vastgelegd. 
De kamers in De Passage hebben hetzelfde comfort 
als de kamers van Het Dorpvelt, aangevuld met TV 
meubel en TV. Eigen decoratie is welkom, u geeft 
daarmee de kamer tijdens uw verblijf een persoonlijke 
toets. 

De bewoner van De Passage geniet van de volledige 
dienstverlening van het woonzorgcentrum. 

De maatschappelijk werker is uw centrale 
contactpersoon zowel voor, tijdens als na het verblijf 
in De Passage. 

Een huiselijke en 
veilige woonomgeving 
met kwaliteitsvolle en 

hartelijke dienstverlening

Het 
Dorpvelt

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF DAGVERZORGINGSCENTRUM


