RESTAURANT/TEAROOM
BUDAKITCHEN

Zorggroep

Bezoek onze website

www.h-hart.be
Ons restaurant is elke dag open van 11u30 - 13u30, dit zowel
op weekdagen als in het weekend. U heeft er de keuze
tussen gevarieerde menu’s, een veggie gerecht en een verse
salad bar.
Restaurant
ma-zon: 11u30 - 13u30
Tearoom
ma-vrij: 13u30 - 17u30
za en zon: 13u30 - 18u

Ouderenzorg

Personen met Gespecialiseerde
een beperking
zorg

H.HART SERVICES
DE BESTE SERVICE PERSOONLIJK BIJ U THUIS

DIENSTENCHEQUES
Zorg en
hulp aan huis

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

GEZINSZORG
DIENSTENCENTRUM

AANGEPAST VERVOER
Kinderopvang

Schoonheid
Fitness

Restaurant
Cafetaria
Vervoer

Dienst Aangepast Vervoer verzorgt het vervoer van
rolwagengebruikers en minder mobiele personen.
Het vervoer is dagelijks beschikbaar, ook in het weekend en
op feestdagen.
Dienst vervoer:
Budastraat 30, 8500 Kortrijk
056/321 064
vervoer@h-hart.be

Zorggroep

Zorggroep

ZORGGROEP H.HART
THE ART OF CARE

DIENSTENCHEQUES

GEZINSZORG

DIENSTENCENTRUM

Jongdementie & Groote Broel

zinvolle dagbesteding voor jonge personen met dementie

Dienstencheques H.Hart biedt u professionele hulp bij al uw
huishoudelijke taken:
		

- poetsen
- wassen en strijken
- maaltijden bereiden
- boodschappen doen

Onze kantoren in uw regio:
Kantoor Kortrijk
Budastraat 22
056/ 321 370
dienstencheques@h-hart.be
Kantoor Wevelgem
Lode de Boningestraat 7/1
056/ 400 461
dcwevelgem@h-hart.be
Kantoor Zwevegem
Kwadepoelstraat 2 bus 001
056/ 713 138
dczwevegem@h-hart.be

Gezinszorg H.Hart biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving:
- lichaamsverzorging
- maaltijden bereiden
- hulp bij aan- en uitkleden		
- boodschappen doen
- hulp bij eten en drinken					
- afwassen
- hulp bij bewegen en verplaatsen			
- wassen en strijken
- poetshulp (beperkt)
- begeleiden bij activiteiten
- gezelschap

Jonge personen met dementie kunnen in het dienstencentrum terecht voor een zinvolle dagbesteding.
Hierbij wordt in de eerste plaats uitgegaan van de interesses,
mogelijkheden en behoeften van de persoon zelf.
In het dienstencentrum kan men lotgenoten ontmoeten,
deelnemen aan groepsactiviteiten of vrijwilligerswerk
verrichten.

Onze professionele medewerkers zorgen ervoor dat u, in uw
vertrouwde omgeving thuis, de beste zorgen krijgt.
De kostprijs is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en zorggraad.
Dienst gezinszorg & Dienstencentrum:
Helena Charle - Ulrike Sameyn
Budastraat 22, 8500 Kortrijk
056/321 120
gezinszorg@h-hart.be

ouderenwerking

Wilt u er eventjes tussenuit? Dan kunt u terecht in ons
Dienstencentrum Groote Broel. In een huiselijke omgeving
brengt u uw dag door in het gezelschap van leeftijdgenoten
en dit onder begeleiding van onze verzorgenden.
Maak een afspraak en kom eens (gratis) proberen!

