Kostprijs
Dagprijzen
€ 52,70 per dag per kamer voor een
éénpersoonskamer
€ 47,49 per dag per persoon voor een
echtparenkamer
Inbegrepen in de prijs
Verzorging en verzorgingsmateriaal
Incontinentiemateriaal
Basispakket hygiënische producten
Maaltijden en daarbij horende drank
Flessen water
Het onderhoud van de kamer
Animatie-activiteiten
Kinesitherapie
Het wassen van het bedlinnen
Tv– en radiodistributie

Contactpersonen
Voor bijkomende informatie kunt u steeds
contact opnemen met
Mevrouw Sophie Warlop,
Sociale dienst

Vzw de Groene
Verte woon en zorg

Mevrouw Valerie Vandamme,
Directeur zorg

ELKE WERKDAG TUSSEN 8U30 EN 17U00

Bij bezoek aan de voorziening,
is het best om een afspraak te maken
zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken.

Niet inbegrepen in de prijs
Bezoeken van de huisarts
Geneesmiddelen
Persoonlijke was
Haar– en voetverzorging
Niet in de maaltijd inbegrepen drank en
voeding
Andere kosten die het WZC voorschiet in
naam van de bewoner

Woonzorgcentrum de Groene Verte
Kouterstraat 46
Vzw Cassiers

8650
Woon– Merkem.
en zorgcentrum
tel: 051Cassiers
54 45 30
7de Geniestraat 3

Fax: 8650
051Houthulst
54 58 37
051/70 81 90 - F 051/ 70 81 99
mail:Tinfo@degroeneverte.be
E-mail info@wzccassiers.be

Algemeen

Accommodatie

Doelgroep

Het woonzorgcentrum de Groene Verte maakt

Om een kwalitatief hoogstaand woon- en ver-

Niet alleen valide of semi-valide bejaarden kun-

deel uit van de vzw de Groene Verte woon en

zorgingsklimaat aan te bieden, proberen wij

nen in het rust- en verzorgingstehuis terecht

zorg en biedt plaats aan 92 bewoners.

huiselijkheid en functionaliteit te combineren.

maar ook zwaar zorgbehoevende en psychisch
afhankelijke bejaarden.

Als vooruitstrevend woonzorgcentrum wil onze
voorziening een deskundig en actueel antwoord
bieden op de vragen van zorgbehoevende ouderen in onze samenleving.
De hele personeelsequipe staat hiervoor ter
beschikking van de bewoners:
Het team van gekwalificeerde
verpleegkundigen, verzorgenden,
kinesitherapeuten en ergotherapeut zet
zich 24 u op 24 in voor een goede
verzorging en medische begeleiding van de
zorgbehoevende bejaarden.
Wekelijks worden animatieactiviteiten

De kamer is uitgerust met: Een bed, nachttafel,
tafel, 2 stoelen, kleerkast, oproepsysteem en
een zetel.
De bewoners kunnen hun kamer naar eigen
wens verder inrichten.
Naast de individuele kamers zijn er heel wat gemeenschappelijke ruimten waar u en uw familie welkom zijn. Per 15 bewoners is er een grote
woonkamer die door de bewoners kan gebruikt
worden voor een gezellige babbel.
In de cafetaria kunnen familieleden en kennissen ontvangen worden met een kop koffie. Bewoners komen ook in de cafetaria samen voor
een babbel, een kaartspel of een andere activiteit.

Het rust- en verzorgingstehuis beschikt over
een specifieke zorgeenheid van 33 woongelegenheden voor de opvang van dementerende
bewoners.

Dienstverlening
Naast het woonzorgcentrum biedt vzw de
Groene Verte woon en zorg ook:
Kortverblijf
Serviceflats: “Residentie De Rozenkouter”

Uitgewerkt, waar de bewoners vrijblijvend
kunnen aan deelnemen.
De animatoren hebben samen met de
sociaal verpleegkundige oog voor het
psychosociaal welbevinden van de bewoner.
Het keukenpersoneel zorgt voor smakelijke gerechten. Alle dieetmaaltijden worden op de voet gevolgd.

Lokaal dienstencentrum: “De Schakel”
Pastorale activiteiten staan eveneens centraal.
Gebedsmomenten en eucharistievieringen worden wekelijks georganiseerd. De aanwezigheid
is uiteraard vrijblijvend.

