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Jij staat centraal

Bij Familiezorg O-Vl. hanteren we een persoonlijke
aanpak. Voor je naar CDO Laurens komt, overleggen
we samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt.
Je kiest zelf hoe lang je aanwezig wil zijn en aan welke
activiteiten je deelneemt. Jij beslist. In ons aanbod van
fijne activiteiten is er voor iedereen wat wils, bijvoorbeeld:

•  Bewegingsactiviteiten die je fit houden
•  Samen het middagmaal bereiden
•  Ontspanningsmogelijkheden 
•  Geheugen- en denkoefeningen
•  Groepsuitstappen
•  …

Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor persoon-
lijke verzorging onder begeleiding. Zo voorzien we:

•  Lichaamsverzorging (douche)
•  Haartooi
•  Hand- en voetverzorging
•  Individuele ondersteuning
•  …

Familiezorg O-Vl. 
CDO Laurens

Praktisch
• Adres: Campus WZC Ter Engelen 
 (serviceflats achteraan)
• Openingsuren: van maandag tot vrijdag
 van 8u30 tot 16u30
• Kostprijs: 3,5 euro per uur

Contacteer ons
Contactpersoon: Anica Marcelis
Telefoon: 09-225 78 83 of 0478 96 01 82
E-mail: cdolaurens@familiezorg.be
Web: www.familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/

Zorg aanvragen?
Voor een aanvraag of vrijblijvend bezoek volstaat
een telefoontje of email. Onze CDO-verantwoordelijke
Anica Marcelis helpt je graag verder.

       
CDO Laurens
Campus WZC Ter Engelen
Polderstraat 4
9160 Lokeren

Familiezorg O-Vl
            Centrum voor dagopvang

Gespecialiseerde dagopvang 
voor oudere personen met 

lichte tot matige zorgbehoefte

CDO Laurens te Lokeren



Kom langs. Ontmoet. Beleef.

“Thuis ging het allemaal wat moeilijker. In CDO Laurens 
krijg ik extra begeleiding bij de activiteiten die ik leuk 
vind. Het doet me goed om uit het huis te komen en 
weer onder de mensen te zijn.”

CDO Laurens is een erkend centrum voor dagopvang
voor oudere personen met een lichte tot matige
zorgbehoefte. Vanaf 65 jaar kan je bij ons in een
gezellige sfeer genieten van een fijne
dag samen met andere senioren. De tijd die je bij ons
doorbrengt geeft je mantelzorger de gelegenheid
om even op adem te komen. Zo helpen we je zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen.

 

Ons team

Een vast team verzorgenden onder leiding van een
CDO-verantwoordelijke begeleidt je in CDO Laurens.
Zo zie je steeds dezelfde vertrouwde gezichten
terug. Onze verzorgenden zijn specifiek opgeleid in
de zorg voor oudere personen en het aanbieden
van aangepaste activiteiten. Voor specifieke zorgen
of vragen kunnen ze voor ondersteuning steeds
terecht bij de CDO-verantwoordelijke en/of andere
gespecialiseerde collega’s.

We hebben oog voor jouw totale situatie. Daarom
werken we ook nauw samen met andere zorgpartners,
zoals artsen, verpleegkundigen en kinesisten.

“ De lentewandeling in het bos was echt leuk. Het 
doet mij plezier om onze bezoekers te zien genieten. 
Buiten komen en actief bezig zijn geeft energie. Je ziet 
hen opleven. Na zo een dag keer ik met nóg meer 
voldoening huiswaarts.”


