Bij ons,
wacht de luxe op U!

Een woonzorgcentrum met het niveau van een vijfsterrenhotel
Belle Époque biedt U een buitengewone levenskwaliteit in de kustplaats Knokke-Heist. Onze residentie maakt deel
uit van de nieuwe woonomgeving Duinenwater. Geniet van een ongezien comfort in deze oase van rust en groen in
de omgeving van een idyllisch meer van 11 hectare, aan de polderbossen en aan de nieuwe 27 holes golf.

Gilbert Decockstraat 1 - 8300 Knokke
belleepoque@orpea.net - 050 44 34 00
www.orpea.be
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Bij Belle Époque voel ik me goed.
Ik geniet volop van de zeelucht,
de mensen en het leven.
- Claire -

Aandacht voor ieders welzijn
Het genot van een goede omkadering

Het genot van een rijk sociaal leven

Bij Belle Époque kunt U rekenen op de professionele verzorging van een hedendaags woonzorgcentrum, geaccentueerd met de service van een vijfsterrenhotel.
U bent dag en nacht omringd door een team dat U begeleidt en verzorgt.

In Belle Époque is er altijd wat te doen. Ons team biedt animaties die zijn afgestemd
op een ouder publiek. Wat dacht U ervan om na het ontbijt de dag te beginnen
met een lichte sessie aquafitness? ’s Middags neemt U deel aan een hobbyworkshop
of gaat U mee op uitstap, want in en rond Knokke is altijd wat te beleven. Komt
uw familie langs? Nodig ze uit om samen lekker te eten in de brasserie die onder
leiding staat van sterrenkok Yves Mattagne.

Het genot van respect en vertrouwelijkheid
Hier komt U volledig tot rust in een aangename sfeer. Belle Époque biedt U een
‘Premium Prestige’ service, de hoogste luxe die U bij de groep Orpea in Europa
kunt vinden. En dat betekent veel, want Orpea legt de lat hoog voor de zorgverlening aan senioren.
Belle Époque respecteert uw privacy en biedt U de zekerheid van een gepersonaliseerde begeleiding. In welk ander woonzorgcentrum krijgt U roomservice zoals
in een hotel?
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Een residentie met stijl
Een gebouw als een kasteeltje! Aan de architectuur ziet U het meteen: Belle Époque is geen woonzorgcentrum
als een ander. Dit is een luxueus verblijf voor senioren met de klasse van een sterrenhotel.
U merkt het al aan de allure van de ruime toegangshal. In de residentie zelf vertoeft U samen met andere bewoners in de standingvolle én gezellige leef- en ontmoetingsruimtes. Neem nu het salon, een halve cirkel met
een zuilengalerij – het lijkt wel de Oval Office in het Witte Huis. Het is er heerlijk toeven, want in het salon is
er een bar waar U in de namiddag afternoon tea kan krijgen met verse scones en geflambeerde pannenkoeken.
Wie zou dat willen missen?
Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn en hen de kans bieden om een sociaal leven te
ontwikkelen voor het welzijn van de resident. Zijn onze residenten op een bepaald ogenblik aan meer verzorging toe, dan blijven zij in ons woonzorgcentrum en hebben ze recht op een verhoogde zorgomkadering.
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Familie en vrienden hartelijk welkom
Hebt U bezoekers? Belle Époque stelt een salon ter
beschikking waar U uw familie in alle rust kunt ontvangen. Natuurlijk kunt U ze ook op uw kamer uitnodigen om lekker te keuvelen of televisie te kijken.

Hier wordt U in de watten gelegd
Faciliteiten
Houdt U ervan vertroeteld te worden? In de benedenruimte van Belle Époque bevindt zich een wellnessruimte met alles
erop en eraan. Trek een baantje in het zwembad, vlij U neer in de ergonomische ligzetels of neem de tijd voor een gelaatsverzorging of pedicure. Om naar de kapper te gaan hoeft U niet eens de deur uit. Belle Époque is uitgerust met een
eigen kapsalon waar onze kapster uw haar met de glimlach in de juiste plooi legt.
Voor bewoners die extra verzorging nodig hebben, is er een afzonderlijke snoezelruimte. Dat geeft hen de garantie op een
persoonlijke begeleiding van topniveau.

WELLNESSRUIMTE, MASSAGE EN ESTHETISCHE ZORGEN
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Alles bij de hand
Ontmoetingsruimte
Met een spannend boek wegduiken in de bibliotheek? In de fitnesszaal aan uw
conditie werken? Met mederesidenten een bridgecompetitie organiseren? In de
internetcorner opzoeken wat er in Knokke en daarbuiten te doen is? Samen een
spannende voetbalmatch van de Rode Duivels volgen op het scherm van de kamerbrede homecinema?
Bij Belle Époque hebt U alles bij de hand dankzij de gemeenschappelijke ruimtes. Vanzelfsprekend is het volledige gebouw perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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‘t Is hier heerlijk wandelen over
het strand. Gezond voor lichaam
en geest, het houdt ons jong!
- Louise & Hubert -

Slapen als een roos
Een goede nachtrust
Uw kamer is stijlvol ingericht. U zit heerlijk in de nieuwe zetels en bent omringd door
uw eigen kleine meubelen en decoratievoorwerpen. Dankzij de gezonde zeelucht slaapt
U als een roos in uw ergonomische en gemakkelijk verstelbare bed.
Met de gebruiksvriendelijke domotica roept U in een handomdraai de verpleging op. U
telefoneert digitaal én met beeld. Op de interactieve televisie kijkt U naar uw favoriete televisieprogramma’s of kiest U uit het filmaanbod. En dankzij de internetaansluiting
mailt en surft U zoveel als U wilt.
Elke kamer is uitgerust met een hypermoderne badkamer met douche en de nodige
houvastpunten voor uw veiligheid.
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Een medisch team staat voor U klaar
Een goede omkadering verandert alles…
Mensen kunnen vandaag een hoge leeftijd bereiken, op voorwaarde dat ze goed verzorgd worden. Bij Belle
Époque bent U de klok rond omringd door een ervaren medisch team dat bestaat uit een coördinerende arts, gediplomeerde verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Ons team
garandeert U een gepaste zorgverlening, in samenspraak met uzelf en uw familie.

Directe verbinding met AZ Zeno
Is voor een meer specifieke verzorging een verplaatsing naar een medisch centrum nodig? Dan is het goed om te
weten dat AZ Zeno, het gloednieuwe ziekenhuis van Knokke, binnen enkele minuten bereikbaar is.

RUIMTES VOOR BIJZONDERE ZORGVERLENING
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Sterrenchef Yves Mattagne kookt voor U
Lekkere keuken voor de bewoners
Bij Belle Époque krijgt U het beste van het beste op uw bord.
Daar zorgt chef-kok Yves Mattagne voor. Hij stelt persoonlijk
de menu’s voor themamaaltijden en buffetten op waaruit U
elke dag kunt kiezen en heeft zich omringd met een keukenteam van het hoogste peil. Het spreekt voor zich dat het culinaire niveau bij Belle Époque niet te vergelijken is met dat in
andere woonzorgcentra. Bij ons wordt U een echte fijnproever. Bovendien kan U genieten van roomservice en heeft U de
mogelijkheid tot afternoon tea.

Brasserie voor iedereen
Naast het gebouw van Belle Époque bevindt zich een brasserie die voor het grote publiek toegankelijk is – maar af-

gesloten van het residentiegedeelte blijft. Ook achter het
aanbod van deze brasserie is Yves Mattagne het culinaire
brein. Daardoor vormt de brasserie een ideale ontmoetingsplaats met familie en vrienden. U ontvangt ze er altijd met
klasse en stijl.

Yves Mattagne
In de jaren 70 zette Yves Mattagne zijn eerste stappen in
de horeca aan de Belgische kust. Nadat hij in enkele restaurants in binnen- en buitenland ervaring had opgedaan,
opende hij in Brussel het restaurant Sea Grill, een restaurant dat gespecialiseerd is in vis- en schaaldieren. Met Sea
Grill behaalde Mattagne twee Michelinsterren. Ondertussen
bouwde hij culinaire nevenactiviteiten uit, onder meer in
zijn eigen atelier in Tour & Taxis in Brussel.

Het team wordt begeleid door tweesterrenchef Yves Mattagne om zo de nodige
kwaliteit te kunnen handhaven.
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Een unieke multifunctionele omgeving
Topligging

Knokke, here I come!

Belle Époque is stemmig gelegen in een groene omgeving met een hoge woonkwaliteit. Vlak bij het Marktplein van Duinenwater en goed afgescheiden van de Natiënlaan. Wilt U even de benen strekken? Onze residentie ligt op enkele stappen van
de gezellige drukte van het nieuwe marktplein met restaurantjes en winkeltjes.
Er is ook een modern woongedeelte, wat nuttig kan zijn voor families die dicht bij
elkaar willen wonen.

Een wandeling naar het centrum van Knokke? Dat is helemaal niet ver.
En verwacht U bezoekers die met de trein komen? Het station ligt op
wandelafstand.

Sport en spel
In de buurt kunnen mensen sporten en zwemmen in het splinternieuwe zwembadcomplex. Er zijn heel wat watersportfaciliteiten in het Lakeside Paradise. U bent
meteen op de gloednieuwe golfbaan om een balletje te slaan.
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Bereikbaarheid
Met de auto
Vlakbij N49

Met de bus

LEGENDE
Belle Époque
Duinenwater
Natiënlaan
N49

3, halte Duinenwater

Met de trein
Halte Knokke Station

Met de kusttram
Halte Knokke Station (terminus)
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Samen genieten
van het leven !
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