Praktische informatie

Groep van

Dagprijs

assistentiewoningen

Afhankelijk van de grootte en de ligging
varieert de dagprijs tussen 35,02 en 54,21
euro.

Je wil zelfstandig wonen, maar met
assistentie op maat ben je veilig.

Dienstenaanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24/7 noodoproep
Onderhoud gemeenschappelijke delen
Gebruik gas en water zijn inbegrepen
Individuele branddetectie
Brandverzekering (inboedel tot 25000 euro)
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Ondersteuning woonzorgassistent met
wekelijkse gezondheidsconsultaties
Overgordijnen aanwezig
Onderhoud ramen aan buitenzijde
Afvalverwijdering
Fietsenstalling
Toegang tot en gebruik van bibliotheek,
bistro, fitnessruimte, cybercafé,
animatieactiviteiten, eucharistieviering

Het woonzorgcentrum
Je bent op zoek naar een nieuwe thuis.

Inlichtingen
Voor meer informatie, aarzel niet om
ons te contacteren!

Dienst instroom

Centrum voor dagverzorging
Je bent op zoek naar een aangename
dagbesteding.

Verpleegkundige prestaties

Hotelformule (dagelijkse schoonmaak, bed
opdekken + wekelijkse grondige schoonmaakbeurt
+ zuiver bedlinnen voorzien)

•

Maaltijden, boodschappendienst,
apotheekbestellingen, wasserij

•
•
•
•

Karien Verbeke

Lise Lemahieu

Technische dienst - klusjesdienst

Centrum voor kortverblijf

Sociale dienst

Kapper, pedicure, kinesist

zorghotel@htw.be

sociale.dienst@htw.be

056/52 17 46

056/52 17 47

Autostaanplaats

Gebruik van ruimtes, catering, materiaal
voor (familie)bijeenkomsten

Je wil tijdelijk bij ons komen wonen.

Contactpersoon

Extra mogelijkheden
•
•

Centrum voor kortverblijf

Groep van

assistentiewoningen
Het huren van een assistentiewoning
vergelijkbaar met het huren van
eender welk ander appartement,
maar biedt een assistentiewoningen
een aantal slimme en praktische
voordelen voor 65-plussers.

De groep van assistentiewoningen zijn
onderdeel van het woonzorgcentrum
en dat maakt zo’n woning meteen
een heel stuk veiliger en
comfortabeler. Zo is er een (vaste of
draadloze) oproepbel die 24/24
perm an ent i e bied t . Conc re et
betekent dit een onmiddellijke
medische en professionele hulp vanuit
ons woonzorgcentrum wanneer men
met één druk op de knop alarmeert.
Daarnaast kan men in een
assistentiewoning ook gebruik maken
van heel wat extra services zoals
maaltijden, boodschappendienst,
thuisverpleging, kapper, technische
dienst, poetshulp enzovoort. Wij
kunnen dit regelen of contact
opnemen met de juiste personen.
In Huize Ter Walle bieden we voor
onze
bewoners
van
de
assistentiewoningen maandelijks fijne
activiteiten aan en trachten wij zoveel
mogelijk bij te dragen aan een warm
thuisgevoel.

Zorg op maat in een échte thuis.

Mooi wonen
Onze assistentiewoningen zijn modern en
lichtrijk. De grootte van de ruimtes en het
aantal kamers varieert. Elke woning
beschikt over een praktische keuken met
alle apparatuur, een badkamer helemaal
naar jouw comfort en aan elk raam
automatische
rolluiken.
Bovendien
beschikt
elk
gebouw
over
een
gemeenschappelijke ruimte. Deze kun je
huren om bijvoorbeeld een familiefeest te
organiseren. Gezelligheid troef!

Activiteiten

Topligging: groen én centraal

Doorbreek eenzaamheid

Onze groep van Assistentiewoningen
omvat twee gebouwen. Hou jij van een
rustige ligging of geniet je eerder van het
stadsleven? Met de Rotonde, in het
kloppend hart van Menen en het
Benedictinenhof, met uitzicht op park Ter
Walle, kunnen wij aan jouw wensen
tegemoet komen!

Samen eten, samen creatief zijn, samen
lachen... het kan allemaal. Samen met je
buren kun je eten in ons huisrestaurant. Er is
mogelijkheid om aan te sluiten bij
activiteiten van het woonzorgcentrum én
elke maand wordt een leuke activiteit op
maat georganiseerd.

Wees gerust
Snelle doorstroommogelijkheden
Wij zullen steeds oog hebben voor jouw
noden en willen je dan ook snel te hulp
schieten als het eens wat moeilijker gaat. Zo
houden wij voor jou een doorstroomkamer
ter beschikking voor noodgevallen. Dit
bespaart jou tijd en moeite op momenten
waar je dat het meest nodig hebt.

