
DAGVERZORGINGS- 
CENTRUM

Volg het OCMW op 
Vallée Sociale Vallei 1082

V.U.: J.-F. Culot, OCMW-Voorzitter ,de Selliers de Moranvillelaan 91, 
1082 Sint-Agatha-Berchem

ONZE DIENSTEN DIE 
UW DAGELIJKS LEVEN 
VEREENVOUDIGEN 

02 482 13 08
zonnebloem@cpas-ocmwberchem.brussels

Zonnebloem vangt personen op met 
locomotorische en/of geheugen-
problemen, om deel te nemen aan 
activiteiten en mensen te ontmoe-
ten.

Formule
Een dag bestaat uit activiteiten, een 
ontbijt en een middagmaal. 
De inschrijving gebeurt ter plaatse 
in de Zonnebloem.

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag, van 8u tot 
16u30. Gesloten op feestdagen.

ocmwberchem.brussels

DAGCENTRUM

Hortensia’s is plaats van leven in de 
wijk. Open voor personen van 60 jaar 
en ouder die gezelschap zoeken, ken-
nis en ervaringen wensen te delen.

Informations et inscription: 
02 435 27 65
hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels



‘‘Ik wens zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen’’

‘‘Ik red me niet alleen, ik heb 
dagelijks hulp nodig’’

‘‘Het is moeilijk om voor mijn 
ouders te zorgen’’

HULP AAN HUIS

Mimosa is een gemeenschapsrestau-
rant voor Berchemnaren van 60 jaar 
en ouder. Het restaurant biedt elke 
dag om 12u, ook tijdens het weekend, 
een evenwichtige en gevarieerde 
maaltijd aan.

Reservering
Aan het onthaal van Bloemendal of 
telefonisch op het nummer 02 563 
36 00 enkel van maandag tot vrijdag, 
van 8u tot 20u.

Aankoop tickets
Aankoop en inschrijving op dinsdag 
en vrijdag van 10u tot 11u45 aan de 
kassa van het OCMW, de Selliers de 
Moranvillelaan 91.

mimosa@cpas-ocmwberchem.brussels

Familiale hulp voor dagelijkse taken 
en sociale begeleiding.

Huishoudelijke hulp voor het onde-
rhoud van de woonst en relationele 
ondersteuning.

De levering van maaltijden aan 
huis vindt plaats elke dag van de 
week en tijdens het weekend.

Bernavette vervoerdienst aange-
past voor personen met een be-
perkte mobiliteit om zich binnen 
de gemeente te verplaatsen.

Maakt het mogelijk thuis te blijven 
wonen in de best mogelijke leefoms-
tandigheden. Richt zich tot alleens-
taanden en gezinnen.

02 482 13 05
sad@cpas-ocmwberchem.brussels

GEMEENSCHAPS-
RESTAURANT

Het OCMW van Sint- Agatha- 
Berchem biedt oplossingen die 
uw dagelijks leven vereenvou-
digen: begeleiding, vervoer, 
 maaltijden, huishouden, … 
   
Onze diensten beginnen daar 
waar u begeleid wenst te wor-
den. 


