
Wat mag u verwachten 

Zorg op maat
In een huislijke en gezellige 
omgeving geven wij zorg op 
maat aan uw partner/familielid. 
Gedurende de dag is er een 
aanbod van diverse activiteiten 
op zowel motorisch (bewegen) 
als cognitief (geheugen) vlak. 
Doormiddel van dit kleinschalig 
gebeuren, heerst hier een sfeer 
van geborgenheid.

Dagverloop
Het dagverzorgingscentrum is 
iedere werkdag open van 08u30 
tot 17u00.
Bij aankomst in het dag-
verzorgingscentrum wordt men 

verwend met een tas koffie en 
een gezonde tussendoor. 

Samen bekijken we het nieuws 
van de dag. ’s Middags voorzien 
we een warme maaltijd en om 
15u30 volgt er een vieruurtje. Op 
regelmatige tijdstippen vindt er 
een verwenontbijt plaats.
Ondertussen begeleiden en 
stimuleren we uw familielid/
partner om zoveel mogelijk 
taken zelfstandig uit te voeren. 
Hij/zij komt met andere gebrui-
kers in contact, nieuwe vriend-
schappen komen tot stand, 
onderling worden er ervaringen 
met elkaar uitgewisseld,  

zelfredzaamheid wordt 
gestimuleerd,…

Activiteiten
We zorgen voor een brede 
waaier aan activiteiten : kook-
activiteiten, schilderen, mozaïe-
ken, kleuren voor volwassenen, 
turnen, geheugenoefeningen, 
gezelschapsspelen, kaarten, 
UNO, bingo, sjoelen, muziek-
namiddagen, deelname aan 
uitstappen binnenhuis als 
buitenshuis, zelfs een bezoek 
aan de kapper behoort tot de 
mogelijkheden,…

Waarom
een dagverzorgingscentrum 
Tijd voor uzelf

Wilt u graag uw partner/familie-
lid thuis verzorgen maar heeft 
u de behoefte om toch eens tijd 
voor uzelf te nemen?
Gaat  u overdag buitenshuis 
werken en kan u hierdoor de 
zorgen van uw familielid niet op 
u nemen?
Indien u op deze vragen “Ja” 
kan antwoorden, is het dag-
verzorgingscentrum Stede
Akkers een oplossing voor u.

Door een opname van uw 
partner/familielid in het dag-
verzorgingscentrum heeft u als 
mantelzorger weer de mogelijk-
heid enkele uren van uw tijd te 
spenderen aan uw eigen 
interesses. Uw partner/
familielid is tijdens dit moment 
in goede handen en geniet van 
de professionele zorgen van het 
team van het dagverzorgings-
centrum.

Nachthotel Stede Akkers 
Zijn uw nachten onderbroken 
door de zorgen voor een 
familielid? Of heeft u uw  
partner verloren en bent u 
angstig alleen ’s nachts? Wilt u 
tijdens de week een avond weg 
en heeft u geen opvang voor de 
avond/nacht? Op al deze vragen 
biedt het nachthotel Stede 
Akkers een antwoord.

Door het nachthotel willen wij 
de thuissituatie ondersteunen 
en uw familielid langer in zijn 
vertrouwde omgeving laten 
verblijven. Door uzelf enkele 
rustige nachten te bezorgen, 
kan u met hernieuwde krachten 
de zorg terug opnemen.
Er is ook de mogelijkheid om het 
nachthotel te combineren met 

het dagverzorgingscentrum 
Stede Akkers. Hierdoor bent u 
als mantelzorger een langere 
periode ontlast van de zorgen.  

In het DVC wordt de zorg van uw partner/familielid 
overgenomen door een professioneel team.

Dit geeft u de mogelijkheid om terug af te spreken 
voor een fietstocht, een kaartnamiddag, ongestoord 
werken in de tuin,…

Indien de thuissituatie nood heeft aan extra 
ondersteuning bekijken we graag met u de 
eventuele mogelijkheden zoals nachthotel, 
kortverblijf, gezinszorg,….



Meer informatie over dagverzorgingscentrum 
Stede Akkers en nachthotel Stede Akkers

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact met ons op:

- onthaal, Jaak Aertslaan 2, 2320 Hoogstraten
- telefonisch via het nummer 03/340 16 00
- per e-mail naar
 dvcstedeakkers@ocmwhoogstraten.be
 nachthotel@ocmwhoogstraten.be

Deze brochure kwam tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van 

enkele gebruikers van het dagverzorgingscentrum Stede Akkers. Bedankt 

Maria Van Loon, Lisa Kenis, Fons Geysen, Lisa Knaepkens, Frans Jansen 

en Peeters Jaan.

Kijk ook op
www.hoogstraten.be
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