Veiligheid en comfort:
Voor de veiligheid van onze bewoners is er videofonie voorzien, waardoor je
vanuit de woonkamer kan zien wie er bij je aanbelt.
In iedere flat is rookdetectie aanwezig en voor medische noodsituaties kan
via het oproepsysteem 24uur op 24 beroep gedaan worden op een medisch
geschoold personeelslid.
Alle flats zijn rolstoeltoegankelijk.
Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en een afgesloten fietsenberging.
Via de doorgang op de eerste verdieping kunnen de bewoners rechtstreeks
naar woonzorgcentrum ‘Ter Schelde’.
Hierdoor kunnen zij gebruik maken van een aantal diensten van ons woonzorgcentrum (bv. kapper, activiteiten tijdens de openingsuren van de cafetaria,…).						
De assistentiewoningen kunnen naar eigen smaak aangekleed worden zodat
een thuisgevoel gecreëerd wordt.
Contact
Ann Zoldermans - directeur 				
tel: 052 46 92 24
Ann.zoldermans@zorgbedrijf.klein-brabant.be
Kristel Heyvaert - maatschappelijk assistent		
tel: 052 46 92 25
Kristel.heyvaert@zorgbedrijf.klein-brabant.be
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Kouterpark 24 - 2890 Puurs-Sint-Amands
tel. 052 46 92 22
wzc.sint-amands@zorgbedrijf.klein-brabant.be

		Zorgbedrijf Klein-Brabant
		campus Sint-Amands

Groep van Assistentiewoningen
		‘Ten Dijke’
		

GAW Ten Dijke
Kouterpark 24
2890 Puurs-Sint-Amands
tel. 052 46 92 22

Ten Dijke is een wooncomplex voor senioren dat bestaat uit 20 moderne
assistentiewoningen. Een ‘assistentiewoning’ is een aangepaste woning voor
senioren waar de bewoner beschermd, maar zelfstandig kan leven en zo
nodig beroep kan doen op dienstverlening op maat.
Ten Dijke is gelegen aan het Kouterpark 24 te Sint-Amands en is via een
doorgang op de eerste verdieping verbonden met het woonzorgcentrum
‘Ter Schelde’.
Waarom een assistentiewoning?
Omdat het thuis wonen niet meer is aangepast aan uw wensen en
mogelijkheden : je woning is te groot geworden, het onderhoud van de tuin
wordt te zwaar, je beschikt niet over aangepast sanitair, je slaapt op de verdieping, je woont te ver van het centrum,….
Omdat een assistentiewoning je een veilig gevoel geeft: er zijn moderne veiligheidsvoorzieningen, je woont tussen andere senioren,…
Omdat je vrijblijvend beroep kunt doen op een aanbod van diensten: crisishulp, overbruggingshulp, maaltijden, hulp van poetsdienst, aanbod activiteiten in de gemeenschapsruimte van de assistentiewoningen en woonzorgcentrum ‘Ter Schelde’.
Voor wie?
Als kandidaat-bewoner moet je op het moment van de aanvraag 65 jaar zijn.
Je woont in Sint-Amands of Puurs (of woonde gedurende de laatste 20 jaar
10 jaar in één van beide gemeenten).
De assistentiewoningen staan open voor koppels en alleenstaanden.
Kostprijs
De dagprijs bedraagt 31,46 euro (01/12/2018) . Deze dagprijs wordt jaarlijks
geïndexeerd.
Inbegrepen:
• hoogstaand en aangepast wooncomfort
• verwarming en waterverbruik
• crisishulp
• overbruggingszorg
• videofonie
• onderhoud van de omgeving, gemeenschappelijke delen en lift
• 6 maal per jaar reiniging buitenzijde ramen
• afvalverwijdering

Niet inbegrepen:
• eigen verbruik van elektriciteit
• telefoon- en kabelaansluiting
• brandverzekering inboedel
• vrijblijvend dienstenaanbod
Indeling
Iedere flat is ongeveer 65m² groot, heeft een ruime living, keuken, slaapkamer, badkamer met wc en inloopdouche, kleine bergruimte en terras.

