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Dagverzorgingscentrum 

‘Het Torrehof’. 

Het dagverloop 

 Vanaf 8u vertrekken de bussen 

om gebruikers op te halen. 

 

 Vanaf 8u30 is er onthaal met 

koffie. 

 

 In de voormiddag kan je aan één 

of meerdere activiteiten deelnemen 

zoals: samen de krant lezen, soep ma-

ken, bewegingstherapie,handwerk,… 

 

 Nadien volgt een lekkere warme 

maaltijd met soep en dessert. 

 

 Na de maaltijd is er gelegenheid 

tot middagrust. 

 

 Om 14u staan we terug klaar 

met verse koffie. 

 

 Daarna 

krijg je de   

gelegenheid 

om deel te ne-

men aan     

begeleide          

ontspannende 

activiteiten  

zoals kaarten, quiz, knutselen, hand-

werk, film, zang, uitstappen, gezellig 

samenzijn. 

 

Inlichtingen 

Het dagverzorgingscentrum                     

’Het Torrehof’ is een initiatief van het 

Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht. 

 

Contactpersonen: 

Dhr. Vieren Marnix: algemeen directeur 

 057/22 69 40 

Mevr. Decroix Maddy: coördinator en 

verpleegkundige, 

057/22 69 47 

Mevr. Breyne Els: sociale dienst 

 woensdag afwezig 

 057/22 69 41 

Algemeen nummer: 057/20 80 71 

 

E-mail: maddy.decroix@wieltjesgracht.be 

Website: www.wieltjesgracht.be 

 

De meeste mutualiteiten voorzien een  

tussenkomst in de dagprijs. 

(info bij de coördinator) 

 

In samenwerking met: 

mailto:wieltjesgracht@pandora.be
http://www.wieltjesgracht.be


Voorstelling van het  

dagverzorgingscentrum 

Het dagverzorgingscentrum biedt een 

zinvolle dagbesteding voor ouderen 

die nog zelfstandig of met hulp van 

familie thuis wonen, maar overdag wat 

gezelschap of toezicht zoeken. 

 

Op deze manier kunnen we de oude-

re helpen om langer in hun             

vertrouwde thuisomgeving te wonen. 

Zo wordt er ook ondersteuning gebo-

den aan de mantelzorger en beleeft de 

oudere een aangename, goedgevulde 

dag met de nodige ondersteuning en 

sociale contacten. 

 

Een of meerdere da-

gen in de week om 

echt naar uit te      

kijken. 

 
Openings-

uren 

Het dagverzorgingscentrum is iedere 

dag open van 8u30 tot 17u op de    

gewone werkdagen. 

 

Op zaterdag, zon- en feestdagen is het 

centrum gesloten. 

Vervoer 

Familie, vrienden of mantelzorgers 

kunnen zelf de gebruikers brengen  

en/of ophalen naar het dagverzorgings-

centrum. 

 

De gebruikers hebben ook mits beta-

ling, de mogelijkheid om thuis opge-

haald en/ of naar huis gebracht te  

worden met een aangepaste liftbus. 

Dit gebeurt  in samenwerking met het 

Seniorenteam (een dienst van het 

OCMW Ieper). 
 

Kostprijs 

De dagprijs bedraagt 19.50 euro per 

volle dag. 

 

Inbegrepen: 

 Middagmaal en koffiepauzes; 

 Ergotherapie / animatie; 

 Hygiënische en/of medische 

zorg; 

 Dagelijkse activiteiten 

 

Avondmaal: 2,50 € per dag 

Vervoer: 5 € per dag (<10 km) 

 

De meeste mutualiteiten voorzien een 

tussenkomst in de dagprijs. 

(info bij de coördinator) 

De accommodatie 

Het dagcentrum bestaat uit: 

 Een gezellige living met         

flatscreen Tv en een open keuken; 

 Een aparte rustruimte met relax-

zetels en bed; 

 Een volledig aangepaste            

badkamer; 

 De nodige aangepaste sanitaire 

voorzieningen; 

 Een kinesitherapieruimte. 

 

Verzorging / verpleging 

Heb je overdag verzorging nodig, dan 

staat een verpleegkundige klaar, om 

indien nodig hulp te verlenen. 
 

Diensten 

Het is eveneens 

mogelijk om ge-

bruik te maken 

van de extra   

diensten zoals  

kapster, pedicure, 

kinesitherapie, 

gebruik van de 

cafetaria. 


