Kostprijs
29,90 euro per dag per 1-kamerwoning
34,90 euro per dag per 2-kamerwoning
Inbegrepen in de prijs:
- gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, waterverbruik, familiale en brandverzekering, …
- 24/24 u permanentie
- sociale begeleiding
- noodoproepen

Contactpersonen
Voor bijkomende informatie kunt u steeds
contact opnemen met:

Assistentiewoningen
De Rozenkouter

Mevrouw Sophie Warlop,
Sociale dienst
Mevrouw Valerie Vandamme,
Directeur zorg

ELKE WERKDAG TUSSEN 8u30 EN 17u00

Niet inbegrepen in de prijs:

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

- maaltijden
- elektriciteitsverbruik in de assistentiewoning
- gezinshulp
- forfait zorginterventies
- behangen/schilderen

kunnen vrijmaken.

Een initiatief van

Ligging
Assistentiewoningen “De Rozenkouter” situeert
zich in het hartje van de landelijke gemeente
Merkem, in het centrum van de driehoek Diksmuide-Roeselare-Ieper.

Vzw De Groene Verte
Woon en zorg
Kouterstraat 46 - 8650 Merkem
Tel: 051/54 45 30
Fax: 051/54 58 37
E-mail: info@degroeneverte.be

Vzw De Groene Verte woon en zorg
Vzw Cassiers
Woon– en zorgcentrum
Kouterstraat
Cassiers 46
8650
Merkem 3
7de Geniestraat
8650 Houthulst
T 051/70 81 90 - F 051/ 70 81 99
E-mail info@wzccassiers.be

Algemeen
U bent 60-plusser.
U zoekt een nieuwe, rustige, veilige en comfortabele woongelegenheid met de mogelijkheid
tot een ruim sociaal contact met leeftijdgenoten.
U wil nog geen intrek nemen in een woonzorgcentrum, maar kiest voor een aangepaste
woonvorm.
Assistentiewoningen ‘De Rozenkouter’ biedt
aan valide alleenstaande senioren of aan koppels waarvan één van beide partners valide is
een rustige en comfortabele woongelegenheid,
met behoud van zelfstandigheid en privacy, en
met een uitgebreide waaier van servicemogelijkheden.

Accommodatie
Elke assistentiewoning bestaat uit een gezellige woonkamer met volledig ingerichte keukenhoek, slaapkamer, badkamer met wastafel
en douche, berging en privaat terras of balkon.
De keukenhoek is comfortabel uitgerust: elektrische kookplaat en oven, dampkap, koelkast
en ontbijttafel.
Het noodoproepsysteem is te bedienen vanop verschillende plaatsen in de assistentiewoning. Zo heeft de bewoner rechtstreeks contact met de gekwalificeerde permanentie van
het woonzorgcentrum.
U kunt gebruik maken van het wassalon.
Tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum is er een ruime tuin en elke assistentiewoning is uitgerust met een videofoon.

Dienstverlening
Als bewoner van assistentiewoningen ’De Rozenkouter’ kunt u gebruik maken van volgende
dienstverleningen:
* Bemiddeling en administratieve bijstand voor
het verkrijgen van verpleegkundige en huishoudelijke hulp.
* Mogelijkheid om in noodgevallen beroep te
doen op gekwalificeerd medewerkers van
het woonzorgcentrum, dankzij het ingebouwd
noodoproepsysteem zowel overdag als ’s
nachts.
* Advies bij het vervullen van sociale en
administratieve formaliteiten.
* Voorrang op de wachtlijst bij eventuele
opname in het woonzorgcentrum.
* Mogelijkheid tot het verkrijgen van maaltijden, bereid in het woonzorgcentrum.
* Regelmatig overleg met de sociale dienst
van het woonzorgcentrum.

