
EEN WARME THUIS Puthof
O R E L I A

WONEN TUSSEN 
DE HASPENGOUWSE BLOESEMS
Woonzorgcentrum met assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum



Onze deuren staan open om je te ontvangen in een warme zonnige 

thuis met een vriendschappelijke sfeer. Samen met de andere 

bewoners, maar ook met je vrienden, kinderen en kleinkinderen 

kan je bij ons genieten van het leven.  

Zorgeloos wonen
Het is heerlijk vertoeven in Puthof, met een rustgevend uitzicht 

op bloesemrijk Haspengouw. Een zorgzaam team staat dag en 

nacht voor je klaar, zodat je op elk moment kan genieten van 

alle activiteiten en faciliteiten die de site je biedt. Iedereen is 

anders, elke dag is anders. Daarom voorzien wij in een breed 

aanbod waaruit jij enkel kiest waar jij je goed bij voelt.

“Ik geniet van mijn privacy en 
               vrijheid, net zoals thuis.”  
              Mariëtte Delarbre   



Woonzorgcentrum
In Puthof voel je je al snel thuis. Alle kamers zijn uitgerust met 

een eigen badkamer met douche, lavabo en toilet. Een heerlijk 

comfortabel bed bezorgt je een aangename nachtrust. Verder 

zet je je favoriete zetel of lamp neer en hang je je mooiste 

familiefoto’s aan de muur. 

Tijdelijk verblijf  
Om te herstellen na een ziekenhuisopname, ziekte of een 

ongeval of om je mantelzorger tijdelijk te ontlasten, kan je 

ook voor een kortere periode ook bij ons terecht voor opvang, 

verzorging  of revalidatie. We omringen je met professionele 

zorgen. Je kan tijdelijk van onze diensten genieten, tot je weer 

genoeg hersteld bent om naar huis te gaan of tot je thuis 

voldoende hulp hebt. 

Assistentiewoningen
Vraagt je huis te veel onderhoud? Of wil je meer sociaal 

contact? Dan kan je terecht in onze assistentiewoningen. 

Elke flat heeft een woonkamer met open keuken, een volledig 

ingerichte badkamer, één of twee slaapkamers én een terras. 

Je woont er in alle vrijheid, maar indien gewenst, is extra 

hulp en zorg vlakbij. Schuif je graag bij aan tafel of wens je 

deel te nemen aan de activiteiten? Dan ben je uiteraard van 

harte welkom. In samenspraak met de bewoners wordt een 

programma op maat opgesteld. 

Zorg aan huis
Als je wil kan je eveneens beroep doen op het thuiszorgteam 

van Orelia.  We komen tegemoet  aan jouw noden in je 

assistentiewoning. Je kan bij ons terecht voor verzorging of 

verpleging. Vraag gerust meer info aan je woonassistent.



Genieten van alles wat je lief is
Dagverzorgingscentrum
Is het voor je vertrouwde mantelzorger op bepaalde dagen 

moeilijker om er voor je te zijn? Voel je je thuis alleen en wil je 

graag wat gezelschap gedurende de dag? Of heb je nood aan 

een zinvolle dagbesteding of structuur in je dag? Dan kan je op 

weekdagen in ons dagcentrum terecht. Als je dat wil voorzien 

we vervoer. In ons dagverzorgingscentrum organiseren we 

activiteiten en kan je genieten van een ontbijt en een warme 

middagmaaltijd. Maar ook voor een badmoment, ergotherapie, 

kapper en pedicure kan je bij ons terecht. Wie wil kan zelfs een 

klaargemaakte maaltijd mee naar huis nemen voor ‘s avonds. 

Of je  één of meerdere dagen per week langskomt, kies je zelf. 

Iedereen welkom 
In Puthof gaat je sociale leven gewoon door, je hebt hier 

alle vrijheid. Ook je familie en vrienden zijn welkom. In onze 

cafetaria kan je bijvoorbeeld genieten van een lekkere koffie 

met een stukje taart terwijl je kleinkinderen ravotten in de tuin 

of de speelhoek. 

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 al het lekkers 

dat Haspengouw 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.



Wonen op een prachtige locatie

Kleurrijk Haspengouw
Woonzorgcentrum Puthof is prachtig gelegen. Want waar 

woon je mooier dan op een heuvelrug te midden van de 

Haspengouwse boomgaarden? Van op ons heerlijk terras kan 

je met je familie en vrienden genieten van het mooie landschap. 

In april verandert Haspengouw in één kleurrijke bloesemzee. 

Het is een natuurfenomeen dat maar op enkele plekken in 

de wereld voorkomt. Bij ons kan je die bloesems dag na dag 

volgen, in Puthof zit je op de eerst rij. 

In fijn gezelschap 
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. 

360° uitkijkpunt 
Krijg je niet genoeg van het uitzicht, dan kan je ook bovenop 

het woonzorgcentrum van de natuur genieten. Op het dak 

hebben we een heuse uitkijkpost gebouwd, je hebt er een 

360°-uitzicht op de streek. Ook fietsers en wandelaars die 

langs het routenetwerk ons woonzorgcentrum passeren, 

kunnen er een kijkje nemen voor ze aan een hapje en drankje 

toe zijn in onze cafetaria.

Plezier in bewegen 
Wie actief is en in beweging blijft, voelt zich beter. 

We organiseren voortdurend activiteiten en 

ontspanningsmomenten, zowel binnen- als buitenshuis. Er is 

elke dag wel iets te beleven. Je kan ook in onze verschillende 

kine –en ergoruimtes terecht voor gymnastiek en andere 

oefeningen. Ben je even wat minder mobiel? Dan leren we je 

omgaan met alles wat het leven gemakkelijker maakt. 
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Orelia Puthof
Puthofveld 4
3840 Borgloon
Tel  012 22 48 00
puthof@orelia.be 
www.orelia.be

Faciliteiten woonzorgcentrum 

1 en 2-persoonskamers 

Onthaal 

Verpleegpost

Cafetaria

Kinesitherapie 

Ergotherapie

Kapsalon en pedicure

Wassalon

Oproepsysteem 

Televisie

Mooie toegankelijke tuin

Schaduw- en zonneterras

Gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes 

Badkamer met comfortabel bad

Liften 

Parkeergelegenheid

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

Faciliteiten assistentiewoning 
(1 of 2 personen) 

Flat met ruime woonkamer en 1 of 2 slaapkamers

Instapklaar

Open, ingerichte keuken 

Aangepaste badkamer met lavabo, inloopdouche en 

verhoogd toilet

Aparte berging met ruimte voor een wasmachine 

Privé terras 

Automatische zonwering 

Branddetectie 

Noodoproepsysteem

Alle nutsvoorzieningen, digitale tv inbegrepen

Wifi in het volledige gebouw 

Ruim aanbod van zorgen en diensten op maat

Wellness

Een zorgzaam team 

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. 

Wil je meer informatie?

Kiezen voor een nieuwe stap in het leven, is nooit eenvoudig. 

Daarom ben je altijd welkom voor een verkennend gesprek en 

een persoonlijke rondleiding. We bekijken samen wat we voor jou 

kunnen betekenen. 

Neem vrijblijvend contact op met Evi Mans, directeur van Puthof, 

op het nummer  012 22 48 00 of stuur een mailtje naar

puthof@orelia.be. 


