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Aandacht voor 
uw comfort

ONZE CAPACITEIT

Het OCMW van Tienen beheert in assisten-
tiewoningen Groenhof in totaal 30 flats van 
variabele grootte. Elke flat kan gebruikt 
worden door alleenstaanden of koppels.

Assistentiewoningen Groenhof is erkend 
door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

MISSIE EN VISIE

Assistentiewoningen Groenhof wil een veilige 
en huiselijke woonomgeving bieden met aan-
dacht voor de behoeften en de noden van de 
bewoners, met als doel hen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen en functioneren. 

Assistentiewoningen Groenhof biedt daarom 
betaalbare en kwaliteitsvolle flats aan, met 
een gezellige ontmoetingsruimte en cafetaria 
waar kan samengekomen worden met mede-
bewoners, familieleden en vrienden. 

VOOR WIE ZIJN WE ER?

De assistentiewoningen worden verhuurd  
aan senioren ouder dan 65 jaar die nog in 
staat zijn zelfstandig te wonen. Elke flat is  
ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

De directeur ouderenzorg en de woon- 
assistent staan garant voor een warm en  
professioneel onthaal van de nieuwe bewoner.
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ONZE TROEVEN

In onze assistentiewoningen kunnen de bewoners genieten van een zorgeloos verblijf door 
de inzet van al onze troeven. 

FLATS 
De flats hebben een oppervlakte tussen 
51m² en 87m² en bestaan uit een keuken 
met bergplaats, een living met zithoek, een 
of twee slaapkamers, een badkamer met toi-
let, lavabo en rolstoeltoegankelijke douche.

LIGGING/OMGEVING 
Onze assistentiewoningen zijn gelegen in 
een rustige en landelijke omgeving. Elke flat 
beschikt over een privétuintje of een balkon, 
maar daarnaast kan elke bewoner ook 
genieten van de rust in de gemeenschap-
pelijke parkomgeving van het  aangrenzende 
woonzorgcentrum. 

INFRASTRUCTUUR 
In de gemeenschappelijke ruimte kunnen 
bewoners elkaar ontmoeten en worden  
allerhande activiteiten georganiseerd.  
Een lokaal met was- en droogautomaat is 
eveneens beschikbaar.

DIENSTEN 
De bewoners kunnen deelnemen aan de 
talrijke activiteiten die voor hen worden ge-
organiseerd. Zij kunnen ook beroep doen op 
de woonassistent voor psychosociale, prak-
tische en administratieve ondersteuning.

DAGPRIJZEN
� Type 1 (51m²/1 slpk):  € 33,00
� Type 2 (57m²/1 slpk):  € 35,00
� Type 3 (66m²/1 slpk):  € 37,00
� Type 4 (77m²/2 slpk):  € 39,00

Uw zorg is 
onze zorg

Bewoners kunnen facultatief en tegen de geldende tarieven gebruik maken van de diensten 
van het aangrenzende woonzorgcentrum (maaltijden,  kapsalon, manicure, pedicure).

INBEGREPEN
� diensten woonassistent
� onderhoud en verbruik gemeenschappelijke delen
� poetsen buitenramen    
� afvalverwerking  
� noodoproepsysteem  
� brandverzekering  
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Groenhof

WZC Keienhof

Wenst u assistentiewoningen Groenhof te bezoeken?  
Wenst u bijkomende informatie?

LIGGING

CONTACT

Assistentiewoningen Groenhof 
Groenhofstraat 25 

3300 Tienen (Kumtich)

Maak een afspraak met onze woonassistent:
    info.groenhof@ocmw.tienen.be      016 80 18 38 

Dagelijkse leiding:
Mevr. Lieslot Mahieu, Directeur Ouderenzorg 
    lieslot.mahieu@ocmw.tienen.be      016 80 18 01


