
  

 

 

 
 

 

 

 

 

De 20 voordelen van Ter bleuk 

Assistentiewoningen 
 

Onze woningen 

 
1)Je krijgt de beschikking over een hedendaagse woning met alle comfort 

met o. a. ingebouwde keuken met de nodige toestellen, verluchtingsysteem 

per flat, performant wifi, interactief oproepsysteem, branddetectie, 

inloopdouche, temperatuurregeling, etc... 
 

2) Naast u appartement krijgt u de beschikking over heel wat 

gemeenschappelijke ruimtes: Ontspanningsruimte, hobbyruimte, wellness 

(infrarood sauna, jacuzzi), kineruimte met hometrainers, living met gratis 

kranten, bar met buitenterras in de zomer, kapsalon, wasserette, gratis parking, 

etc. 

 

3)U kan genieten van een mooie tuin zonder deze te onderhouden. Elke 

appartement beschikt over een eigen terras waar u ongestoord van de tuin 

kan genieten. In de zomer wordt onze petanquebaan vaak gebruikt. 

 

4) Het onderhouden, verwarmen en de verlichting van +3000m² 

gemeenschappelijke ruimtes is inbegrepen 

 

5) We staan in voor het onderhoud van talrijke hoogtechnologische installaties 

(bv camerabewaking, branddetectie, etc.) 

 

Onze assistentie 
 

6) Het project is gegroeid vanuit een dienstverlener met 50 jaar ervaring in de 

sector en ondersteund door de kracht van de Senior Living Groep. Dit is geen 

immo-project.   
 

7) Er is permanentie ter plaatse. 24 uur is een verantwoordelijke persoon 

aanwezig die de residenten kent en die zo nodig de nodige hulpverlening kan 

geven. Dit is de garantie op crisis- en overbruggingsopvang. 

 

8) Je blijft baas van je eigen woning, je behoudt de regie van je eigen leven. 

Jij bepaalt welke dienstverlening je wenst, je bepaalt ook zelf wie deze 

dienstverlening levert. 

9) Je kan zo nodig beroep doen op een uitgebreide dienstverlening die we 

zelf organiseren met o.a. een eigen verpleegkundige dienst, kiné, eigen poets 

hulp met dienstencheques en huishoudkundige hulp.  



  

 

 

 
 

 

 

10) Door een eigen animatrice worden er regelmatig activiteiten 

georganiseerd (turnen, quiz, knutsel, yoga, zang, feestjes, etc.). Regelmatig zijn 

er uitstappen (bv: naar de markt, optredens) Hierdoor ontstaan er heel wat 

vriendschappen en sociale interactie. De verschillende zithoeken nodigen uit 

tot sociaal contact. In onze huiskrantje “Het Bleukske” vind je onder andere al 

deze activiteiten terug.  

 

11) In het centrale deel van de 4 woonpaviljoenen staat een kioskcomputer, 

die je gratis kan gebruiken. Hierop kan je de menu of activiteiten ook 

consulteren. Zo je dit wenst kan je via een internetplatform voor senioren alle 

winkelgrief zelf bestellen. 

 

12) Aan het onthaal kan je van 9 tot 17u op de weekdagen hulp en bijstand 

krijgen door een geschoolde Woonzorgassistent die je helpt met alle 

praktische en logistieke vragen. Deze helpt ook je volledige dienstverlening 

organiseren. Er is een klusjesdienst beschikbaar. 

 

13) In het restaurant kan je dagelijks een verzorgde middagmaaltijd bekomen 

met zo nodig, een aangepast alternatief. Je familie en vrienden zijn uiteraard 

ook welkom in het restaurant.  

 

14)Er is een winkeldienst, die je alles van een lokale artisanale bakker, 

charcuterie en winkelwaren van een grootwarenhuis aan huis leveren, zo 

nodig op je woning. Om de 14 dagen komt een groenten- en fruitkraam langs. 

Dagelijks kan je medicatie bezorgd worden. Etc. 

 

15)Je kan je kledij wassen in onze wasserette of meegeven aan de wasserij, die 

je was de week hierop netjes terugbezorgt. 

 

16) We beschikking over een eigen pendelbusje waarmee we naar externe 

activiteiten rijden. Via de belbushalte aan de deur kan je zelfstandig op stap.  

 

17) Brandverzekering, verzekering BA, huisvuilverwerking zijn in de dagprijs 

begrepen. 

 

18) Verbruik van water, gas en elektriciteit is inbegrepen. 

 

19) We zijn erkend door het Vlaamse gewest (Erknr. 116.207) en voldoen aan 

alle overheidsreglementeringen.  (vb energie-,  brand- , legionella-, voedings- 

wetgeving, etc. ) 

 

20) De opzegperiode is maar 1 maand. Er is intense  samenwerking met de 

woon & zorgcentra van de SLG in de omgeving, waardoor de resident zo 

nodig met prioriteit opgenomen kan worden. 


