
Praktische informatie 
 

Dagprijs  

Een standaard éénpersoonskamer € 68,28  

Een kamer met terras € 70,50  

Een grote kamer € 72,94  

Een grote kamer (nieuw) € 73,27  

 

Inlichtingen  

Neem gerust contact op met ons voor 

meer informatie.  

Wens je een bezoek te brengen, aarzel 

dan niet om een afspraak te maken.  

 

Contactpersoon  

Dienst instroom 

Het woonzorgcentrum 

Je bent op zoek naar een nieuwe thuis.  

 

 

 

 

Centrum voor kortverblijf 

Je wil tijdelijk bij ons komen wonen.  

 

 

Centrum voor dagverzorging 

Je bent op zoek naar een aangename 

dagbesteding. 

 

 

Groep van assistentiewoningen 

Je wil zelfstandig wonen, maar met  

assistentie op maat ben je veilig.  

Karien Verbeke  Lise Lemahieu 

Centrum voor kortverblijf Sociale dienst 

zorghotel@htw.be  sociale.dienst@htw.be 

056/52 17 46   056/52 17 47 



Je vertrouwde woning verlaten, is 

vaak een erg grote stap. Het vraagt 

veel moed en het gaat dikwijls 

gepaard met onzekerheid en verdriet. 

 

Met ons hart voor ouderen doen we 

er alles aan om jou op je gemak te 

stellen. Je kan hier tot rust komen en 

tegelijk genieten van de dingen die je 

graag doet, met de mensen die je 

graag ziet. 

Een thuis met zo weinig mogelijk 

zorgen, veilig en warm. 

 

In hartje Menen tussen het groen en 

vlakbij het centrum vind je onze 

voorziening. Verwacht geen kale 

muren of klinische uniformen. Wij zijn 

een huis en trekken die lijn zoveel 

mogelijk door. 

 

Wie hier woont, kan zichzelf zijn in een 

heel open en warmmenselijk huis. Je 

gaat en staat waar je wilt, je nodigt 

familie en vrienden uit wanneer je wilt 

en je kunt genieten van een ruim 

aanbod aan activiteiten. Een 

multidisciplinair team staat steeds 

paraat om jou alle deskundige zorgen 

te geven die je nodig hebt.  

Zorg op maat in een échte thuis.  

Het woonzorgcentrum  Zorgteam 1 

Zorgteam 2 

Onze WZC is onderverdeeld in 2 

zorgteams. Zorgteam 1 bevindt zich op de 

eerste verdieping en is onderverdeeld in 

drie leefgroepen:  

't Lindeboomke, Kolleblomme 

en Akkerwinde.  

Deze leefgroepen bieden plaats aan 

telkens 15-18 bewoners. Onze mensen, 

visie en zorg richten zich hier specifiek naar 

personen met dementie. In een huiselijke 

omgeving wordt gezorgd voor comfort en 

zinvolle dagbesteding. Akkerwinde en 

Kolleblomme zijn open afdelingen, ‘t 

Lindeboomke is een beschermende 

afdeling, waar permanentie is verzerkerd 

om tegemoet te komen aan de noden en 

wensen van de bewoners.  
Dit team bevindt zich op de tweede 

verdieping en is eveneens onderverdeeld 

in 3 leefgroepen: 

Leiemeers ,  Vest inge en            

Cortryckpoorte. 

Leiemeers is gespecialiseerd in de opvang 

en het creëren van een optimaal 

huisklimaat voor de oudere met een 

psychische kwetsbaarheid.  

In de leefgroepen Vestinge en 

C o r t r y c k p o o r t e  k a n  i e d e r e 

zorgbehoevende oudere zich huisvesten. 

De persoonlijke wensen om zowel 

individueel als in groep de dag door te 

brengen, worden zoveel mogelijk 

gerespecteerd.  


