
 

 

  
 

     
 

 

  

Dagactiviteitencentrum 
 

 

Het dagactiviteitencentrum van Zonnehoeve|Living+ ligt  in een landelijke omgeving, op een 

drietal kilometer van het centrum van Gavere.  We bevinden ons dichtbij de N60 tussen Gent 

en Oudenaarde en zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.  

 

 
Wat kunnen we je bieden? 
Van maandag tot en met vrijdag kan je bij ons terecht voor een zinvolle daginvulling. 

Het dagactiviteitencentrum biedt een heel gevarieerd aanbod met arbeidsmatige, 

belevingsgerichte en bewegingsactiviteiten aan.  Enkele mogelijkheden zijn:  kunstatelier, 

semi-industrieel werk, biotuin, senso atelier, allerlei sporten (paardrijden, zwemmen, …)… .  

We zoeken actief naar initiatieven in de omgeving om aan deel te nemen:  tentoonstellingen, 

(sport)evenementen, onze winkel in Gavere, … Ook individueel begeleid werken op externe 

werkplekken is mogelijk. 

In dialoog maken we een individueel weekprogramma op dat zo nauw mogelijk aansluit bij je 

persoonlijke interesses, mogelijkheden en ondersteuningsnood. Werken of deelnemen is op 

eigen tempo en volgens je eigen mogelijkheden. Elke vraag kan gesteld worden. Je krijgt een 

persoonlijk werkbegeleider bij wie je steeds terecht kan. 

 

Indien je wenst, is er een mogelijkheid om ’s middags een warme maaltijd te nuttigen. 

 

Verder staat er een multidisciplinair team ter beschikking om mee te helpen de kwaliteit van 

jouw leven te bewaken: een orthoagoog, een medewerker van de medische dienst en van de 

sociale dienst, een kinésist en een logopedist.  

 

 
Is deze dagondersteuning voor jou geschikt? 
Je bent bereid om ons te leren kennen en op jouw maat en in dialoog met ons een aanbod te 
vinden. Je beschikt over een persoonsvolgend budget of bent in staat de begeleidingskosten 
te betalen.  We kijken er naar uit om met jou kennis te maken. 
 

 
Wil je nog meer weten? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.zonnehoeve.be of neem contact op met 

onze sociale dienst op het nummer 09/330.17.97 of mail naar zlsocialedienst@zonnehoeve.be  

 

Zoek je de dagondersteuning die jij nodig en belangrijk vindt? 

Lees even verder wat wij te bieden hebben: 

Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn 

http://www.zonnehoeve.be/
mailto:zlsocialedienst@zonnehoeve.be

