
De Hovenier

Ru mb e ke

De Hovenier opende in 2011 en ligt in het centrum van Rumbeke, vlak bij het 
bruisende Roeselare. Ons woonzorgcentrum onderscheidt zich door een hoge 
comfortgraad en een huiselijk kader, vormgegeven door gepaste kleuren, gezellige 
ruimtes, sfeervol meubilair en een fraaie afwerking. Onze 106 bewoners voelen zich 
hier dus snel thuis. Ons zorgteam streeft ernaar onze dienstverlening optimaal af te 
stemmen op uw wensen, door te luisteren naar uw verhaal en uw behoeften.

De Hovenier
Hoveniersstraat 15
8800 Rumbeke
tel. 051 26 26 30 
dehovenier.admin@armonea.be
www.armonea.be/dehovenier
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“Ik woon graag in deze 
ruime kamers waar het 
licht binnenstroomt. 
Hier ontvang ik mijn 
familie graag.”

Over De Hovenier
Woonzorgcentrum De Hovenier kreeg in 
2015 een nieuwe vleugel. Bij ons beschikt 
u dus over alle modern comfort. U kunt 
genieten van onze ruime binnentuin, 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Alle 
kamers zijn bemeubeld, maar u kunt ook uw 
eigen meubels meebrengen. 

Bij ons ligt de focus op wat de bewoner zelf 
verlangt. Iedereen is anders, daarom hebben 
wij een grote aandacht voor het individu. 
Onze filosofie is dan ook gebaseerd op 
keuzevrijheid: wij stellen activiteiten voor, u 
kiest zelf of u eraan deelneemt. 

De beste zorg
Ons multidisciplinair team streeft naar 
hoogkwalitatieve dienstverlening, zowel 
op vlak van onthaal, zorg, ontspanning als 
verblijf. U leeft dus veilig, beschermd en in 
alle comfort met het grootste respect voor 
uw privacy. Ons gespecialiseerd zorgteam 
heeft oog voor wat u zelfstandig kunt doen, 
zodat u in functie van uw mogelijkheden 
optimaal kunt genieten van elke dag. 
 
Aangenaam verblijven
Ons woonzorgcentrum onderscheidt zich 
door een hoge comfortgraad in een familiair 
kader, vormgegeven door gezellige ruimtes 
met veel licht. Bij ons ligt de focus op wat 
u verlangt. Zo kunt u uw eigen accenten 
aanbrengen in uw kamer. We onderhouden 
uw kamer zoals u wenst en ontvangen uw 
bezoekers. We volgen ook uw post op en 
helpen u graag met administratie, zowel 
tijdens uw verhuis als tijdens uw verblijf.

Het belang van nauw contact 
Wij bieden alle mogelijkheden om nauw 
contact te houden met wie u lief is. Zo 
zorgen we ervoor dat u zich goed voelt en 
zorgeloos uzelf kunt zijn. Verder hechten 
we veel belang aan uw mening en die 
van uw familie. Daarom organiseren we 
regelmatig een gebruikersraad waar u met 
een vertrouwenspersoon kunt praten over 
de dagelijkse gang van zaken. Op onze 
familieraad zijn ook uw familieleden welkom.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Invalide 

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht 
Poetsdienst 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
De Hovenier is vlot 
bereikbaar. Voor wie met 
de wagen komt, afrit 7 en 
8 van de E403 bevinden 
zich op 5 kilometer. 
De bushalte aan het 
kerkplein ligt op enkele 
honderden meters van 
het rusthuis.

> Meer informatie? www.armonea.be/dehovenier

Onze troeven
• De keuze van de bewoner staat bij ons 

centraal 
• Door de vriendelijkheid van het 

personeel en de huiselijkheid voelt u 
zich onmiddellijk welkom 

• Ruime kamers met veel licht
• Elke mening telt: daarom hebben we 

een gebruikersraad en familieraad. 
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