
   
 

Crommelinck Leen  
WZC Moervaartheem 

 
Meersstraat 31 

9185  Wachtebeke 
 

Tel. : 09/342 36 36 
Fax : 09/342 97 16 

 
Te bereiken van maandag tot vrijdag 

Van 8.30 u. tot 12.00 u – 12.30 u. tot 16.30 u. 
 

Tel: 09/342 36 36 
e-mail :  

dvccoordinator@moervaartheem.zkj.be 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vanuit Gent: 

 neem de Kennedylaan richting Zelzate 

 afslag Sint-Kruis-Winkel 

 voorbij Sint-Kruis-Winkel komt u in het 
dorp van Wachtebeke terecht 

 voorbij de kerk de eerste straat rechts is de 
Meersstraat  

Vanuit Antwerpen: 

 neem de N49 richting Knokke 

 afslag Zelzate 

 aan de verkeerslichten links afslaan 

 rijden tot aan de rotonde, afslag 
Wachtebeke 

 aan de volgende verkeerslichten rechts 
afslaan 

 in het dorp volgt u de richting Lochristi, dit 
is de Meersstraat 

 

 

  
 

 
 

 

DAGVERZORGINGSCENTRUM 
“DE BRUG” 
Meersstraat 31 

9185  Wachtebeke 
 

Tel. 09/342 36 36 
Fax 09/342 97 16 

www.wzcmoervaartheem.be 
 

BE66 3630 9656 3843 
Erkenningsnummer : BE2990 

 

 

mailto:dvccoordinator@moervaartheem.zkj.be
http://www.wzcmoervaartheem.be/


 
 
Het DVC biedt ouderen de mogelijkheid om een 
aangename dag te beleven en anderen te 
ontmoeten. Indien nodig wordt hulp, toezicht 
en verzorging geboden. 
 
De mantelzorger krijgt zo de kans om even op 
adem te komen en zichzelf wat vrije tijd te 
gunnen. 
 
Op deze manier kan de oudere langer in zijn 
vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. 
 
Ook ouderen , die dreigen te vereenzamen, 
vinden er overdag sociaal contact tijdens 
zinvolle, prettige activiteiten. 
 
Het DVC bevindt zich in een vernieuwd 
gebouw, palend aan het woonzorgcentrum in 
de nabijheid van de leefgroepen voor mensen 
met dementie. 
 
De living is gezellig ingericht met open keuken, 
zithoek met relaxzetels en een ruim terras 
gelegen aan een binnentuin. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

De dagprijs  bedraagt  : 25.50 €. 
 
 
Inbegrepen in de dagprijs : 

 Opvang, begeleiding en animatie 

 Verpleging en verzorging 

 Incontinentiemateriaal 

 Middagmaal 

 Koffie en dranken doorheen de dag 
 

 
Zijn NIET inbegrepen in de dagprijs : 

 Dokter- en apothekerskosten 

 Prestaties kapper en pedicure 

 Verpleegkundige en paramedische zorg 
voor zover niet gedekt door het riziv-forfait 

 Consumpties in de cafetaria 

 Uitzonderlijke animatieactiviteiten, 
waarvan de voorwaarden voor deelname 
werden bekendgemaakt 

 Facultatief : avondmaal mee te nemen = 
3.00€ / ontbijt : 2.50€ 

   

       Vergoeding bovenop de dagprijs voor vervoer :  

 2.5€/rit minder dan 10 km 

 5€/rit meer dan 10 km 
 
 

 

 

 
 
Wat brengt u mee ? 
 

 Identiteitskaart + pin/puk code 

 Een overzicht medicatie + medicatie 
 
 
 
 
 

 

 


