
De Kolleblomme is het dagverzorgingscentrum van Zorg 
Kortrijk.  We bieden ondersteuning aan thuiswonende 
ouderen met allerlei vormen van zorgbehoeften.  Dit kan 
gaan van psychische, fysische tot sociale noden.  Tegelij-
kertijd kunnen we de familie en/of mantelzorger bijstaan 
in het zorg dragen voor zijn/haar dierbaar familielid.

We verwelkomen u graag één of meerdere dagen per week 
(geen dagopvang in het weekend). U kiest zelf wanneer en 
hoe vaak u komt.  Er is ook steeds uitbreiding mogelijk.
Door de dienstverlening van de Kolleblomme hopen wij 
dat onze bezoekers zolang mogelijk in hun vertrouwde 
thuisomgeving kunnen blijven wonen.

We hebben heel wat meer in petto dan 
enkel opvang en toezicht.

 Ons team staat klaar om u aan te moedigen om te
 blijven bewegen.
 We staan in voor medische opvolging: bloeddruk 
 meten, gewicht bijhouden, medicatie,…
 Er worden zowel binnenshuis als buitenshuis 
 activiteiten georganiseerd.
 We beschikken over aangepast vervoer om u 
 comfortabel op te halen en terug thuis te brengen.

 De ko�  etafel staat gedekt vanaf 8 uur. We heten 
 iedereen van harte welkom.  We lichten er het nieuws
 van de dag toe.

 Vanaf 9.30 uur bieden we een eerste activiteit aan.  Dit 
 kan gaan van oefeningen onder begeleiding van onze
 kinesist tot schoonheidssalon, soep maken, 
 zelf onze maaltijd bereiden, kaarten,…

 Om 10.30 uur staat de soep op ons te wachten.

 Vanaf 11.30 uur schuiven we aan  voor het 
 middagmaal.  Daarna is er tijd voor een verkwikkend 
 middagdutje in onze comfortabele relaxen.

 Vanaf 14 uur staat de ko�  etafel opnieuw gedekt.  Dit 
 ko�  emoment is meteen de aanloop naar de 
 namiddagactiviteit.

 Afronden doen we om 16 uur.  Vanaf dan start het 
 vervoer naar huis en kan iedereen afgehaald worden.

 De Kolleblomme sluit zijn deuren om 17 uur.

Het aanbod is uiteraard vrijblijvend.  Opteert u  om wat te keuvelen, de krant 
te lezen,… zonder aan de activiteiten deel te nemen, dan respecteren we 
deze keuze. We bieden ook baden, pedicure en haarverzorging aan tussen de 
activiteiten. 

De dagprijs bestaat uit drie afzonderlijke luiken, namelijk de 
werkingsprijs, het middagmaal en het vervoer.  

Inbegrepen in de dagprijs:

 Het middagmaal
 Activiteiten: individueel of in groepsverband
 Assistentie bij individuele noden door 
 verpleegkundigen en verzorgenden
 Incontinentiemateriaal.

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 Pedicure en haarverzorging
 Ontbijt- en avondmaalpakket 

  Ontbijten kan bij ons van 8 tot 9.30 uur.  
  Het avondmaalpakket neem je mee naar huis.

 Deze diensten zijn supplementair en worden verrekend via de 
 maandelijkse factuur.

V O O R S T E L L I N G H O E  Z I E T  E E N  D A G 
I N  D E  K O L L E B L O M M E  E R  U I T ?

K O S T P R I J S

V E R V O E R
Voor wie vervoer wenst worden er verschillende tarieven 
gehanteerd.

 Vervoerstarief binnen groot Kortrijk
 Vervoerstarief randgemeenten groot Kortrijk
 Vervoerstarief buiten groot Kortrijk



Voor alle inlichtingen en inschrijvingen 
kan je terecht bij de Kolleblomme.

Contactgegevens:  

Verantwoordelijke: 
Eline Brulez 

Tel:  0490 57 57 75
Mail:  eline.brulez@kortrijk.be
 tm.dekolleblomme@kortrijk.be
Adres:  Mellestraat 15, 8501 Heule, 
webstek: www.kortrijk.be/ocmw

Open elke weekdag van 8 tot 17 uur.  
Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.

Een plek 
om thuis te komen

Dagcentrum
DE KOLLEBLOMME

C O N TA C T

een kollebloem = een klaproos
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