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Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe is gelegen op woon-
zorgsite Den Dumberg in Hoeilaart. Het heeft een capaciteit van 91 
woongelegenheden verdeeld over drie afdelingen, waarvan één 
afdeling met verhoogd toezicht. Hof ten Doenberghe biedt een 
warme zorg aan voor zorgbehoevende personen die de leeftijd 
van 65 jaar bereikt hebben en niet meer alleen kunnen wonen. 
Hierbij wordt voorrang gegeven aan inwoners van Hoeilaart.

Het woonzorgcentrum biedt elke bewoner persoonlijke en 
respectvolle zorg, in een aangename woon- en leefomgeving. 
Elke bewoner mag zijn gemeubileerde eenpersoonskamer zelf 
aankleden om er een echte thuis van te maken.

De bewoners kunnen ter plaatse onder meer gebruik maken van 
een kapsalon, een cafetaria en een leeshoek. Het animatieteam 
voorziet een ruim aanbod aan individuele en groepsactiviteiten, 

afgestemd op de noden van de bewoners.

dendumberg@ocmw.hoeilaart.be of 02 658 01 35 
Hof ten Doenberghe,  
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart 
Volg ons ook op www.facebook.com/wzsdendumberg

Centrum voor kortverblijf
Het centrum voor kortverblijf beschikt over 
3 woongelegenheden, verspreid over de drie 
afdelingen van het woonzorgcentrum.

Het kortverblijf is bedoeld voor senioren die 
door omstandigheden tijdelijk niet opgevangen 
kunnen worden in hun thuisomgeving. De meest 
voorkomende redenen zijn: 

• vakantie of afwezigheid van de mantelzorgers;
• herstel na een ziekenhuisopname;
• een eerste kennismaking met het 

woonzorgcentrum.

De opname in kortverblijf kan voor minimum 
één week en maximaal 90 dagen in een 
aaneengesloten periode. Per jaar mag men 
maximaal 90 dagen beroep doen op het centrum 
voor kortverblijf. 

dendumberg@ocmw.hoeilaart.be  
of 02 658 01 35 
Hof ten Doenberghe,  
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Erkende assistentiewoningen
Op de woonzorgsite bevinden zich 19 assistentiewoningen. 
Ze zijn gelegen bovenop het woonzorgcentrum en hebben 
een eigen ingang. De woningen variëren in grootte en zijn 
aangepast aan mensen met een beperkte mobiliteit. Elke 
woning beschikt over een leefruimte, een ingerichte keuken, 
een badkamer en één of twee aparte slaapkamer(s), en is 
uitgerust met een noodoproepsysteem. De woningen zijn niet 
gemeubileerd en mogen ingericht worden naar eigen wens.

De bewoners leven op zelfstandige basis, maar er is dag en 
nacht zorgpermanentie vanuit het woonzorgcentrum.

Bewoners die dat wensen, kunnen een beroep doen op een 
aantal optionele diensten en activiteiten in en rond het 
woonzorgcentrum. Denk maar aan een kappersbezoek, 
vervoer van en naar de markt, … Om het verblijf in de 
woningen zo aangenaam en praktisch mogelijk te maken, zijn 
er gemeenschappelijke zithoekjes en een gemeenschappelijke 
wasplaats.

Wanneer zelfstandig leven onmogelijk wordt, krijg je als 
bewoner van een assistentiewoning voorrang om opgenomen 
te worden in het woonzorgcentrum. 

dendumberg@ocmw.hoeilaart.be of 02 658 01 35 
Hof ten Doenberghe,  
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
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Dagverzorgingscentrum
Het dagverzorgingscentrum 
De Wijnstok is gelegen op 
de woonzorgsite. Het is 
bestemd voor 65-plussers die 
nog zelfstandig wonen, maar 
nood hebben aan sociale 
contacten. Door deze opvang 
is de thuis- en mantelzorg 
even ontlast en krijgen 
senioren de mogelijkheid 
om langer thuis te blijven wonen. Het dagverzorgingscentrum is 
geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Er worden gemiddeld 
15 personen per dag opgevangen. 

Het centrum biedt zinvolle en creatieve ontspanningsactiviteiten 
aan, alsook een aangepaste begeleiding en verzorging door 
professionele medewerkers. Alles gebeurt in een huiselijke sfeer. 

Tegen een vergoeding worden de gebruikers, ook rolstoel-

gebruikers, thuis opgehaald en teruggebracht.

 
dewijnstok@ocmw.hoeilaart.be of 02 658 01 39 
De Wijnstok, Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is het eerstelijnsloket waar men terecht kan 
met vragen rond welzijn en sociale tegemoetkomingen. 

Men is hier onder meer welkom voor het aanvragen van de 
volgende tegemoetkomingen: de inkomensvervangende 
tegemoetkoming (IVT), de integratietegemoetkoming (IT), de 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO), gratis vuilzakken voor 
IGO-senioren, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, 
korting op jeugdactiviteiten, de stookoliepremie, het pensioen 
en een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Verder kan men er ook terecht om in te schrijven voor het 
dorpsrestaurant, om de budgetmeterkaart voor elektriciteit/
aardgas op te laden en voor hulp bij het inschrijven in de 
kinderopvang of in de Hoeilaartse scholen. Als contactpunt van 
Huis van het Kind, helpt het Sociaal Huis iedereen verder met 
vragen rond opvoeden.

Een aantal externe diensten, zoals Directie-generaal Personen 
met een Handicap, wijk-werken en Fons, houden spreekuur in 
het Sociaal Huis.

Tot slot is het Sociaal Huis ook het aanmeldpunt voor de sociale 

dienst.

sociaalhuis@hoeilaart.be of 02 658 28 68 
Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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Sociale dienst
Elke inwoner van Hoeilaart kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht 
met vragen op financieel, sociaal, psychologisch en administratief vlak. Een 
maatschappelijk werker gaat samen met jou op zoek naar een gepaste oplossing. 
Aan elke financiële tussenkomst gaat een sociaal en financieel onderzoek 
vooraf. De financiële hulpvraag wordt telkens voorgelegd aan het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst.

De maatschappelijk werker biedt je steeds een luisterend 
oor. Wanneer je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, 
word je doorverwezen naar andere hulpverleners.
Het OCMW werkt ook samen met opvanghuizen en 
vluchthuizen. Wie plots geen dak meer boven het hoofd 
heeft, kan een kamer in een noodwoning krijgen. Een 
referentieadres kan indien nodig toegekend worden. 
Voor juridisch advies kan je terecht bij een jurist, alsook 
voor de vraag naar een pro-Deo advocaat.
Met specifieke vragen rond wonen richt je je best tot het 
Woonloket (woonloket.hoeilaart@igo.be of 0476 96 38 

23). Indien je in een onveilige of ongezonde woning woont, kan je via dit loket 

ook contact opnemen met woningcontroleurs.

sociale.dienst@ocmw.hoeilaart.be of 02 658 28 68 
Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Thuiszorgdiensten
De thuiszorgdiensten bieden ondersteuning en hulp om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, of 
tijdelijk de nodige hulp krijgt wanneer je het zelf niet meer kan omwille van ziekte of ongeval. 

Warme maaltijden
De dienst warme maaltijden biedt elke weekdag een aan huis 
geleverd middagmaal aan. Elke maaltijd bestaat uit soep, 
een hoofdgerecht en een dessert. Er wordt steeds rekening 
gehouden met allergieën en diëten, en in de mate van het 
mogelijke met je voorkeuren.

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale zorgt voor vervoer indien je 
je moeilijk zelf kan verplaatsen (door ziekte, ouderdom of 
handicap). De vrijwilligers brengen jou tegen een kleine 
vergoeding heen en terug. Je moet wel voldoen aan de 
inkomensvoorwaarde. 

Poetsdienst
De poetsdienst verleent hulp aan iedereen die tijdelijk of 
definitief hulp nodig heeft bij het poetsen. Deze hulp kan 
een aanvulling zijn op de zorg van familie, derden of andere 
professionele thuisverzorgers. De prijs voor de dienstverlening 
wordt bepaald in functie van het inkomen, de graad van 
zorgbehoevendheid en de gezinssituatie. 

Gezinszorg
Gezinszorg helpt gezinnen, personen met een handicap 
en senioren die tijdelijk niet meer in staat zijn om zelf een 
aantal gezinstaken te vervullen. Meer specifiek gaat het om 
persoonszorg, hulp bij huishoudelijke taken en begeleidende 
hulp. Voor deze zorg werkt OCMW Hoeilaart samen met 
de Welzijnskoepel West-Brabant. Ook hier wordt de prijs 
bepaald door het inkomen, de gezinssituatie en de graad van 
zorgbehoevendheid.

thuiszorg@ocmw.hoeilaart.be of 02 658 09 94 
Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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Redactie: communicatiedienst i.s.m. de afdeling Mens,  
tel. 02 658 28 48, communicatie@hoeilaart.be 
Vormgeving en druk: Drukkerij van Hoeilaart,  
Koldamstraat 9, 1560 Hoeilaart, tel. 02 657 03 04 
Wettelijk depot: D/2020/5.682/3


