Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op
onze website: www. Zorggroepeclips.be of ons
contacteren op het telefoonnummer 053/60 12 12
of via mail: info@zorggroepeclips.be

Residentie Ochidee
Grote Herreweg 129 - 9690 Kluisbergen

www.thiers.be

Residentie Orchidee

Betaalbare kwaliteit en toegankelijk voor
iedereen
www.zorggroepeclips.be

Rustig en comfortabel
Wonen in een assistentiewoning
in Kluisbergen is kiezen voor
comfort. U hoeft niet per se
zorgbehoevend te zijn om hier te
verblijven. Indien u het wenst kan
u beroep doen op praktische
ondersteuning zodat u optimaal
kan genieten van uw nieuwe
thuis. En dit alles in een
aangename omgeving, waar er
een evenwicht is tussen privacy
en sociaal contact, tussen
zelfstandigheid en zorg

“In Residentie Orchidee
komt men terecht in een
nieuwe thuis”

Rustige ligging in het centrum
van Ruien naast de kerk.
Al deze moderne appartementen
zijn uitgerust met een individueel
oproep- en beveiligingssysteem.
Elk appartement is voorzien van
een moderne en functionele
keuken en badkamer, één of
twee slaapkamers en een
gezellig terras.
Rondom de residentie bevindt
zich een ruime tuin ingericht met
petanquebaan. De wandelpaden
vormen een kronkelend geheel
en de verschillende rustplaatsen
nodigen uit tot gesprek.

Vraag het aan onze
specialisten
Zorggroep Eclips biedt een
waaier van zorgvormen en is
actief in Vlaanderen en Brussel.

Zorg op maat
Wanneer “U” het wenst
en/of nodig heeft

Wij staan garant voor het
aanbieden van kwalitatieve,
toegankelijke en betaalbare
zorg voor iedereen.

Zorgverlening is geenszins een
verplichting maar steeds een
optie.
Samen met de woonassistent
van Zorggroep Eclips kan u zelf
uw zorgpakket samenstellen:
Administratieve hulp,
thuislevering van medicatie en
boodschappen, maaltijden,
gezinszorg, thuisverpleging,
kinesitherapie, pedicure, ...
Kortom: betaalbare zorg wordt
mogelijk.
In de zorgprijs van 8 € zit o.a.
vervat:
•

•
•
•
•
•

24/24h en 7/7d
permanentie van
gekwalificeerd personeel
via oproepsysteem
Crisis- en
overbruggingszorg
Woonassistentie
Bemiddeling met
thuiszorgdiensten
Gemeenschappelijke
activiteiten
Onderhoud van de
gemeenschappelijke
ruimtes

Huren kan vanaf € 25,95
(inclusief zorg- en
dienstverlening) /dag.
Dit is de laagste prijs in de
regio!

WOONZORGCENTRA
THUISVERPLEGING
KORT- EN HERSTELCENTRA
DAGVERZORGINGSCENTRA
POETSHULP MET DIENSTENCHEQUES
GEZINSZORG EN
AANVULLENDE THUISZORG
ASSISTENTIEWONINGEN
RELAXATIECENTRUM
ONLINE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
ECLIPS ZORGSHOP

Ons aanbod

•

Permanentie via een noodoproepsysteem (24/24h en 7/7d);

•

Aanwezigheid van een woonassistente op regelmatige basis;

•

Organisatie van activiteiten voor en door bewoners;

•

Administratieve en psychosociale begeleiding;

•

U kunt de flat volledig naar eigen smaak inrichten;

•

Kleine huisdieren toegelaten;

•

Iedere flat is uitgerust met een persoonlijk oproepsysteem
waarmee u zowel overdag als ’s nachts iemand kan oproepen
voor hulp;

•

Mogelijkheid tot crisiszorg en overbruggingszorg bij acute
zorgsituatie;

•

De aansluitingen voor telefoon, internet en kabeldistributie regelt
u zelf met een maatschappij naar keuze.

Onze assistentiewoningen in
Kluisbergen

Residentie orchidee bestaat uit 56
assistentiewoningen. De flats, met één
of twee slaapkamers, zijn ruim bemeten
(tussen 60 en 102 m²) en volledig
rolstoeltoegankelijk. Er zijn ruime
gemeenschappelijke
ontmoetingsruimten met parktuin,
terrassen, petanqueplein, biljarttafel,
fitnessruimte en zithoeken in de gangen
voorzien voor de bewoners. De
brasserie is toegankelijk voor bewoners als bezoekers.
Aan de residentie is een fietsenberging en fietsoplaadpunten aanwezig.

Deze woningen zijn
aangepast conform de wet
op de Erkende
Assistentiewoningen. Het
gebouwencomplex is volledig
beveiligd
(videotoegangscontrole,
branddetectie,
ontvangstbalie).
Brede deuren, ruime
badkamer met inloopdouche, praktische ingerichte keuken en een
eigen berging. Dit project biedt u een levenscomfort in een kwalitatieve
woonst met de nodige dienstverlening. U combineert de vrijheid en de
zelfstandigheid van een eigen woning met de door u gewenste zorgen
en diensten.
Bovendien zijn alle faciliteiten van het dorp binnen handbereik.

Woonassistentie
De woonassistente is een uniek aanspreekpunt voor alle bewoners
en staat hen bij met raad en daad. De assistente is zeer regelmatig in
het gebouw aanwezig, detecteert eventuele problemen, contacteert
zo nodig de familie en bevordert het sociaal contact, bv. door het
organiseren van activiteiten.

De woonassistente organiseert voor de bewoners alle nodige zorgen
en diensten op maat. Indien u opteert voor onze eigen dienst
gezinszorg en thuisverpleging zal ze de dienstverlening nog beter
kunnen optimaliseren. Daar er regelmatig overleg is, zal een vlotte
dienstverlening en opvolging gegarandeerd worden.

Tenslotte helpt onze woonassistente de bewoners met het vervullen
van administratieve formaliteiten en regelt zij de verhuuradministratie.
Hij/zij is tevens de contactpersoon voor de eigenaars van de
assistentiewoningen.

Contacteer vrijblijvend de woonassistente voor alle informatie
betreffende het huren van een assistentiewoning op het nummer
0470/90 22 86

Huren in
Residentie “Orchidee”

U wil geen zorgen meer van een eigen woning? Dan is huren in
Residentie “Orchidee” dé oplossing voor u.
Een appartement kan u al huren vanaf € 25,95 / dag.
De vergoeding voor de zorg- en dienstverlening is hierbij inbegrepen.

