
 

Wieltjesgracht VZW 
www.wieltjesgracht.be 

Meer info? 
——————————————————————— 

 

Contactpersonen 
 

Mevr Maddy Decroix 

Coördinator DVC    

057/22.69.47 

maddy.decroix@wieltjesgracht.be 
 

 

Mevr Els Breyne 

Sociale dienst    

057/22.69.41 

els.breyne@wieltjesgracht.be 
 

 

Dhr. Marnix Vieren 

Algemeen directeur   

057/22.69.40 

marnix.vieren@wieltjesgracht.be 
 

 

 

Het dagverzorgingscentrum is een dienst van : 

 

Wieltjesgracht VZW  

Lange Torhoutstraat 29 

8900 Ieper 

057/20.80.71 

Over ons 
——————————— 

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 oudere helpen om langer in hun 

vertrouwde omgeving te wonen. 

Zo wordt er ook ondersteuning 

geboden aan de mantelzorger en 

beleeft de oudere een aangename, 

goedgevulde dag met de nodige 

ondersteuning en sociale contacten. 

Een of meerdere dagen in de week 

om naar uit te kijken. 

 

Het dagverzorgingscentrum is 

iedere dag open van 8u30 tot 17u op 

de gewone werkdagen.  

Op zaterdag, zon– en feestdagen is 

het centrum gesloten. 

Dagverzorgingscentrum  

Het Torrehof 



Bijschrijft waarin afbeelding of grafiek wordt 
beschreven  

Diensten 
——————————— 

Het dagverzorgingscentrum biedt 

een ruim gamma diensten aan zodat 

ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig  thuis te kunnen 

verblijven, zoals verzorging, 

verpleging en ergotherapie. 

Ook komt er wekelijks een kapster 

langs en op regelmatige basis is er 

ook pedicure aanwezig, Deze dienen 

wel vooraf aangevraagd te worden 

aan de coördinator. 

Je eigen huisarts is welkom binnen 

het dagverzorgingscentrum. 

 

 

Dagverloop 
——————————— 

We starten de dag met een tas 

koffie en een gezellige babbel. Er is 

tevens een mogelijkheid tot 

begeleiding van ontbijt en 

ochtendmedicatie. Onze gebruikers 

kunnen aankomen tussen 8u30 en 

10u30. 

In de voormiddag vinden er 

verschillende kleinere activiteiten 

plaats zoals het voorlezen van de 

krant en bereiding van de soep. 

‘s Middags wordt er een warme 

maaltijd voorzien met soep en 

dessert. Na deze warme maaltijd is 

er een moment voorzien van rust, of 

wat TV-kijken of hobby’s. 

Omstreeks 14u starten de 

activiteiten opnieuw met een tasje 

koffie of andere drank. 

Rond 16u start het vervoer terug 

naar huis, de laatste gebruikers 

vertrekken omstreeks 17u. 

Nuttige info 
——————————— 

Dagprijs: 19.50 euro 

Inbegrepen: deelname aan 

activiteiten, hygiënische en/of 

medische zorg, warme maaltijd, 

dranken en tussendoortjes. 

 

Meeste mutualiteiten voorzien een 

tegemoetkoming in de dagprijs 

 

Vervoer: 5 euro (<10km) 

               8 euro (<16km) 

               10 euro (>16 km) 

                Heen en terug 

 

Avondmaal: 2.5 euro 

 

Meer info bij de coördinator. 

 


