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De raad van bestuur, de zusterge-

meenschap, de directie, het personeel 

en alle vrijwilligers zetten zich opti-

maal in voor de dagopvang. 

 

Voor dagverzorging komen valide en 

semivalide ouderen in aanmerking die 

geen intense medische controle nodig 

hebben maar die wel behoefte hebben 

aan recreatieve verzorging of  continu 

toezicht zoals: 
 

Opvang voor hulp bij verpleging en acti-

viteiten van het dagelijks leven 

 

Hulp bij maaltijd(en), toiletbezoek 

 

Hygiënische zorgen 

 

Administratieve ondersteuning 

 

Bewaking van de zelfredzaamheid  

 

Activatie van huishoudelijke  

activiteiten 

 

Hulp en advies bij het 

geven van zorg 

 

Culturele en animatie-activiteiten 

 

Sociale contacten 

Contactpersonen 

Centrum voor dagverzorging 

Het Binnenhof 
 

Monseigneur Senciestraat 4 
1500 HALLE 

 
 

tel 02/363 99 40 
 
 

Dagverzorgingscentrum@wzcsintaugustinus.be 
www.wzcsintaugustinus.be 

Ondersteuning/ontspanning 



Centrum voor dagverzorging Het Binnen-

hof richt zich tot hulpbehoevende senioren 

die overdag opvang en begeleiding nodig 

hebben. 

Door ondersteuning van de mantelzorg 

draagt het zorgteam van het centrum voor 

dagverzorging (CDV) ertoe bij dat deze ge-

bruikers langer thuis kunnen blijven wo-

nen. 

De bezoekende gebruikers staan centraal in 

de werking van het CDV waar een ver-

trouwde thuissituatie zoveel mogelijk bena-

derd wordt. 

 

 Centrum voor dagverzorging              Accommodatie                      Prijs 

Het centrum voor dagverzorging beschikt over 

15 erkende verblijfseenheden en is elke weekdag 

open van 8u15 tot 17u00. 

Het bevindt zich in het woonzorgcentrum Sint-

Augustinus vzw en is het best bereikbaar via 

het Joseph Possozplein 25. De ingang is schuin 

tegenover de Service-Residentie Sint-

Augustinus (gelijkvloers). 

CDV Het Binnenhof bestaat uit: 

• Een gezellige, ruime leefruimte met inge-

richte keuken met airco; 

• E e n  a p a r t e  r u s t k a m e r  m e t 

elektrisch hoog/laagbed; 

• TV en relaxzetels geïntegreerd in de leef-

ruimte; 

• S a n i t a i r e  r u i m t e  m e t  e e n 

douche en hoog/laagbad; 

• Rolstoeltoegankelijke toiletten; 

• Verder kan men ook gebruik maken alle 

gemeenschappelijke diensten van het 

woonzorgcentrum. 

 

 

De dagprijs bedraagt € 27,36 (vanaf 1 mei 

2022). 

 

In deze dagprijs is inbegrepen: 

• Middagmaal bestaande uit soep, hoofd-

schotel, dessert en drank; 

• twee koffie- of theemomenten; 

• animatie en ergotherapie; 

• deelname aan activiteiten; 

• hygiënische of andere zorgen; 

• administratieve ondersteuning; 

• incontinentiemateriaal. 

 

Halve dagen worden aangeboden in de voor -

of namiddag. 

De prijs bedraagt € 20, met maaltijd. 

Ook ontbijt (€ 2,50) en avondmaal (€3,50) zijn 

op aanvraag mogelijk. 

 


