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De zorg

De residentie Domaine Churchill Senior Resort 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. Er komen 

regelmatig externe specialisten (behandelende artsen, 

kinesitherapeuten, ...) bij de residenten langs, dit in 

functie van hun vraag en behoeften.

Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

Op 50 m van het Terkamerenbos in Ukkel, ligt het Senior 

Resort Le Domaine Churchill. De residenten genieten 

er een luxeservice en iedereen voelt er zich thuis 

en geborgen. U zult versteld staan van de verzorgde 

omgeving en dienstverlening.

Een verantwoord engagement

De klemtoon van dit concept ligt op zelfstandigheid en keuzevrijheid, waardoor mensen op oudere 

leeftijd hun vertrouwde levensstijl verder kunnen zetten.



Een team van professionals
Ons team bestaat uit personeel voor de receptie 

en  gastvrijheid, kamermeisjes, onderhoudsman, 

administratief personeel, keuken medewerkers 

als een perfecte samenwerking van een team 

van zelfstandige verpleegkundigen.

Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
02 348 19 00

domaine.churchill@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/domaine-churchill-

senior-resort

Geen zin om te koken?

Het restaurant is gerenoveerd in 2018. Chef, Philippe Mariscal, biedt een 

mooie kaart met prachtige en seizoensgebonden menu’s. Daarnaast hebben 

ze een suggestiekaart met een keuze uit 5 voorgerechten, 5 hoofdgerechten 

en 5 desserts en varieert naargelang de seizoenen. De recente renovatie 

van het restaurant heeft bijgedragen tot het ontwikkelen van een speciale 

ontbijtzaal. Elke ochtend wordt er een ontbijtbuffet geserveerd.

Iedere dag gevarieerde activiteiten

Iedere dag biedt onze animatrice individuele of collectieve animaties aan 

die gevarieerd zijn en aangepast zijn aan een ouder publiek. Iedereen is 

vrij om eraan deel te nemen volgens zijn eigen smaak en wens.

Appartementen en suites met uw huisstijl

De appartementen en suites, voor koppels of alleenstaanden, zijn steeds 

voorzien van een privébadkamer, een groot en comfortabel bed, een 

permanent oproepsysteem, een telefoon en een televisie. Om een huiselijke 

sfeer te creëren hebben de residenten de mogelijkheid kleine meubels en 

decoratie mee te brengen. U beschikt eveneens over een volledig uitgeruste 

kitchenette met koelkast en oven om naar eigen smaak te koken.

Sommige appartementen bieden de mogelijkheid tot het huren voor een 

kortverblijf of voor een herstel of zelfs een vakantie.
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