
EEN VERBLIJF OP MAAT
Woonzorgcentrum Orelia Serrenhof

EEN WARME THUIS



Bij Orelia Serrenhof ontvangen we je graag in een warme zonnige 
thuis met een vriendschappelijke sfeer. Dat voel je meteen als 
je bij ons binnenkomt. Samen met de andere bewoners, maar 
ook met je vrienden, kinderen en kleinkinderen kan je bij ons 
genieten van het leven.

Samen tafelen 
Niets is fijner dan samen te tafelen in een familiale 

sfeer. Onze kok tovert in onze eigen keuken dagelijks de 

lekkerste gerechtjes op je bord. We laten je proeven van de 

streekproducten die Haspengouw je biedt. We voorzien een 

buffet voor het ontbijt en het avondmaal, zo kies je telkens waar 

je op dat moment zin in hebt. Heb je een suggestie? Dan horen 

we ze graag.

Extra bescherming
Voor wie baat heeft bij meer toezicht, is er onze beschermde 

afdeling. Daar kunnen we de veiligheid en het welbevinden van 

residenten met dementie beter waarborgen. Uiteraard kunnen 

deze residenten de afdeling verlaten onder begeleiding van 

bijvoorbeeld een familielid of medewerker.  

Onze woonzorgkamers
In Orelia Serrenhof voel je je al snel thuis. Alle kamers 

zijn uitgerust met een eigen badkamer met inloopdouche, 

lavabo en toilet. Een heerlijk comfortabel bed bezorgt je een 

aangename nachtrust. Uiteraard kan je de kamers in ons 

woonzorgcentrum gezellig aankleden met de spullen waar je 

aan gehecht bent. Een foto van de kleinkinderen aan de muur, 

je gemakkelijke zetel, een leuk tafelkleedje...

Iedereen welkom
Bij ons in Orelia Serrenhof gaat je sociale leven gewoon 

door, je hebt hier alle vrijheid. Ook je familie en vrienden 

zijn welkom. In ons O’Café kan je bijvoorbeeld genieten van 

een lekkere koffie met een stukje taart terwijl je kleinkinderen 

spelen in de tuin of de speelhoek. 



Iedereen welkom 

   je sociale leven gaat gewoon door

   je hebt hier alle vrijheid

   bezoek is erg welkom

   onze dagzalen zijn open voor iedereen

   nieuwe mensen ontmoeten in ons O’Café

 

Samen tafelen

   lekkere maaltijden uit eigen keuken 

   ook familie kan aanschuiven (na reservering)

   suggesties zijn altijd welkom

Plezier in beweging

   kine-ruimte voor gymnastiek, een fijne binnentuin

   activiteiten en ontspanningsmomenten, zowel 

binnen- als buitenshuis

   bij ergotherapie leren we je omgaan met alles wat 

het leven gemakkelijker maakt
Onze aanpak
We gaan uit van wat elk individu nog kan, niet vanuit 

de beperkingen. Een uitstekend team van ervaren 

zorgkundigen en verpleegkundigen staat voor je klaar 

met zorg op jouw maat. Altijd met respect voor je privacy 

en intimiteit. Onze medewerkers houden elkaar goed op de 

hoogte, je mag hen alles vragen. Uiteraard is ook je eigen 

huisarts welkom.

 

We houden er aan om goed te zijn voor onze medewerkers. 

Zo werken zij met plezier in ons woonzorgcentrum en worden 

ze ondersteund om hun werk graag te doen. Ook op lange 

termijn. Dat is fijn voor jou. Want zo kan jij dag in dag uit 

beroep doen op dezelfde vertrouwde gezichten. 

Persoonlijke benadering
Bij woonzorgcentrum Orelia Serrenhof respecteren 

we ieders privacy en begeleiden we iedereen graag 

persoonlijk. In overleg met de bewoner en de familie stellen 

we een zorgproject op maat samen. Zo kan iedereen zo lang 

mogelijk zelfstandig zijn.

Jouw mening 
maakt het verschil.



Onze faciliteiten
Bij Orelia Serrenhof huur je niet alleen een kamer. 

Je krijgt er heel wat faciliteiten bovenop.  Zo valt er 

altijd wel iets te beleven en ben je nooit alleen als je 

dat niet wil. 

   1 en 2-persoonskamers met badkamer

   onthaal

   verpleegpost per afdeling

   ruimte voor kinesitherapie

   ruimte voor ergotherapie

   badkamer met comfortabel (snoezel)bad

   kapsalon en pedicure

   oproepsysteem

   televisie

   toegankelijke tuin

   schaduw- en zonneterras

   gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes 

   O’Café

   liften

   parkeergelegenheid

   toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Wonen op een fijne locatie
Orelia Serrenhof is goed georiënteerd. Het is fijn 

om van op ons mooi terras met familie en vrienden 

te genieten van de binnentuin. Het is er ook heerlijk 

om even rond te wandelen. Zelfs voor wie minder 

mobiel is. Je vindt er zelfs enkele fitnesstoestellen!

Wonen in het hartje 
van haspengouw.

Centrale ligging
Je vindt Orelia Serrenhof vlakbij het hart van Sint-Truiden. 

Handelaars, supermarkten, het park, ontspanningsmogelijkheden en 

culturele evenmenten zijn vlakbij. Te voet stap je op 10 minuutjes naar 

de Grote Markt van Sint-Truiden.



Meer weten?
Een nieuwe stap nemen in het leven is nooit 
eenvoudig. Contacteer ons via onderstaande 
gegevens of maak een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. We helpen je graag! 

Orelia Serrenhof
Viaductstraat 11
3800 Sint-Truiden
tel. 011 71 31 00
serrenhof@orelia.be
www.orelia.be/woonzorgcentrum-sint-truiden


