
BEREIKBAARHEID

Met de auto

Via E314

Met de bus

Lijn 13, 13b, 16, 283

Het project ligt op wandelafstand van 
alle centrumvoorzieningen. Er komen 
een aantal kleine handelsruimten en een 
voetgangerstraject dat de kerk met het  
kerkhof verbindt. Sfeervolle assistentiewoningen

        in de kempen
DIENSTVERLENING

De dienstverlening binnen de residentie kan volledig aangepast worden 
volgens de noden en wensen van de bewoner. Op deze manier wordt de 
autonomie volledig behouden en kiest U zelf van welke diensten er gebruik 
wordt gemaakt.

ALLES KAN  OP MAAT
VANAF 

48 € / DAG

HOUTHALEN-HELCHTEREN

CONTACTEER ONS VOOR EEN 
BEZOEK OF AFSPRAAK :

Directeur : Danny Currinckx
‘t Dorp 72
3530 Houthalen-Helchteren
011 60 98 00
hetdorp@orpea.net
www.orpea.be/het-dorp



LEEF PRECIES ZOALS THUIS IN ALLE VEILIGHEID

Centraal gelegen in het dorp van  
Houthalen-Helchteren bevindt zich de 
nieuwe residentie Het Dorp. Een prachtige 
residentie waar zorgverlening en wonen 
het middelpunt van onze activiteit vormt.

De ruime kamers, de talrijke leefruim-
ten, die aan iedereen aangepast zijn, de 
gastrono mische keuken en het rustige, 
verzorgde kader zijn onweerstaanbaar!

ONZE ASSISTENTIEWONINGEN

Binnen de residentie beschikken wij over 41 assistentiewoningen. De oppervlakte 
van een assistentiewoning varieert tussen minimum 55 m² en maximum 70 m².

STERKE PUNTEN
• Splinternieuw gebouw
• Uitstekende ligging
• Kwaliteitsvolle hoteldienst en 

verzorgde interieurinrichting
• Talrijke, gevarieerde animatie-

mogelijkheden
• 24 uurs-oproepsysteem
• Vlakbij het openbaar vervoer

ZORG IN DE RESIDENTIE

De residentie biedt haar residenten de zekerheid 
van een gepersonaliseerde begeleiding dankzij 
de continue aanwezigheid van het personeel dat 
opgeleid is om de noden van iedereen met de 
grootste zorg te behandelen terwijl de privacy 
van elke resident gevrijwaard blijft. Ons doel is 
dan ook om de autonomie van iedereen zo lang 
mogelijk te behouden en een rijk en dynamisch 
sociaal leven te stimuleren ter bevordering van 
hun welzijn.

IEDERE ASSISTENTIEWONING BESCHIKT OVER EEN:
• Woonkamer met ingerichte keuken, oproepsysteem, aansluiting TV en telefoon
• Kookgedeelte met, koelkast, micro oven, vaatwasmachine en afzuiging
• Slaapkamer met noodoproepsysteem, aansluiting voor TV-distributie
• Badkamer met wastafel, toilet, inloopdouche en een noodoproepsysteem
• Berging (voorzien van aansluiting voor wasmachine en droogkast)
• Terras of tuin (afhankelijk van verdieping)

BEKIJK DE FOTO’S VAN 
ONZE RESIDENTIE
WWW.ORPEA.BE/ 

HET-DORP

CONTACTEER ONS  
VOOR MEER INFO  
OF EEN BEZOEK
011 60 98 00
of via e-mail:
hetdorp@orpea.net


