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1. Voorgenomen activiteiten 

 

Het lokaal dienstencentrum (LDC) is een open huis waar mensen uit Zottegem en de ruime 

buurt elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe sociale contacten kunnen uitbouwen.  

 

Het centrum is de plek bij uitstek voor wie actief ouder wil worden. Samen met de talrijke 

lokale verenigingen is het lokaal dienstencentrum één van de vele schakels om met een 

aanbod van sportieve, recreatieve, vormende en informerende activiteiten, de uitdaging van 

het actief ouder worden aan te gaan. In het lokaal dienstencentrum kan iedereen met een 

zorgvraag terecht voor informatie en advies. Op die manier kunnen wij de juiste zorg op maat 

aanbieden, en eventueel correct doorverwijzen. 

 

Om langer thuis wonen mogelijk te maken biedt het lokaal dienstencentrum, naast andere 

lokale partners, een aantal ondersteunende diensten aan. We voorzien dagelijks een gezonde 

warme maaltijd. Wie minder mobiel is, kan beroep doen op onze dienst voor minder mobielen 

vervoer.  
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2. Organisatiestructuur  
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3. Feitelijke leiding 

 

Centrumleider LDC De Bron 

Mevr. Melissa Liedts 

Melissa.liedts@sezz.be 

09 432 10 79 

 

Algemeen directeur vzw De Bron  

Mevr. Ellen Veeckman 

Ellen.veeckman@sezz.be 

09 432 10 07 

 

Gedelegeerd bestuurder vzw De Bron 

Dhr. Roland De Bosscher 

Roland.debosscher@sezz.be 

09 364 86 20 
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4. Verwantschappen en nauwe banden met andere personen 

 

Vzw De Bron is een autonome vzw met een sterke verbondenheid met vzw AZ Sint-Elisabeth 

Zottegem.  

Daarnaast onderhoud vzw De Bron goede banden met andere partners in het zorglandschap, een 

overzicht kan teruggevonden worden bij de samenwerkingsverbanden.  
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5. Code goed bestuur 

 

Volledig raadpleegbaar via www.DeBronZorgtVoorU.be  

 

 

 

http://www.debronzorgtvooru.be/

