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Woonzorgcentrum Ter Bake ligt in het landelijke Denderleeuw tussen Ninove en
Aalst. Een kleine gemeente met een leuk evenwicht tussen stad en groen. Zodra u
bij ons binnenkomt, proeft u de huiselijke sfeer. De compacte, gezellig ingerichte
leefruimtes brengen de bewoners elke dag samen. Daarnaast hebt u complete
privacy in uw knusse kamer, een plek waar u zichzelf kunt zijn en tot rust kunt
komen.

Over Ter Bake
Bij Ter Bake komt u terecht in een warm
huis waar alles ontspannen verloopt. Ervoor
zorgen dat u uit elke dag het maximum
haalt, is onze belangrijkste ambitie. Met
het hart op de juiste plaats staat ons
zorgteam de klok rond klaar om u de beste
ondersteuning te bieden. Wij luisteren naar
uw verhaal en stemmen daar een individueel
zorgplan op af. Ook voor kortverblijf
kunt u bij ons terecht in een aparte
woongelegenheid.

“

Al zeven jaar genieten
we van onze actieve
oude dag in Ter Bake.
Vriendschap en
hartelijkheid brengen
ons samen tijdens tal
van activiteiten en
uitstapjes.”
V.U.: Gravenkasteel VZW ∙ Lippelodorp 4 ∙ 2890 Lippelo ∙ RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen) 0874.863.091 ∙ BE86733028995350

Marie-Louise, bewoner woonzorgcentrum

Onze troeven
• Modern en recent wooncomplex met
tuin
• Mogelijkheid tot kortverblijf
• Aangepaste woonkern voor senioren
met dementie
• Topkeuken met heerlijke, verse
maaltijden.

Hier zit u goed
Ter Bake investeert in de toekomst. Zo
bouwden we in 2012 een fonkelnieuwe
vleugel om een warme thuis te bieden aan
135 senioren. In dit moderne complex vindt
u een kapper, pedicure en een mobiele
bibliotheek. Ook op culinair vlak gooien we
hoge ogen. Onze chef-kok schudt week na
week een ander menu uit de mouw. En als
bewoner hebt u hier altijd inspraak in.
Levendige gemeenschap
Bij Ter Bake stimuleren we het sociale
leven. Uw vrienden en familie zijn van harte
welkom. U kunt met hen afspreken in
een van onze ontmoetingsruimtes of een
frisse neus halen in onze tuin. Dagelijks
organiseert ons enthousiaste animatieteam
activiteiten binnenshuis en geregeld trekken
we er op uit. Er valt altijd iets te beleven,
zoveel is duidelijk.
Aparte woonkern voor senioren met
dementie
Ons team kan bogen op een jarenlange
ervaring en omringt u met een
hoogwaardige zorg- en dienstverlening.
Dankzij de geïndividualiseerde aanpak komt
u nooit iets tekort. Voor senioren met
dementie hebben we twee woonkernen
die volledig afgestemd zijn op hun noden
en behoeften. Op deze manier kan
ons deskundige zorgteam de gepaste
ondersteuning voorzien.

> Meer informatie? www.armonea.be/terbake

Praktisch
Faciliteiten
Bar en automaat
Oproepsysteem
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Samenwerking met
Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg
Samenwerking met
Palliatief Netwerk
Omgeving
Openbaar vervoer
Parking
Type verblijf
Kort verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Pedicure
Poetsdienst
Wasserij
Mobiele winkel
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Met de bus staat u in
een mum van tijd in
Ninove of Aalst. De
halte ‘Iddergem Ter
Bake’ bevindt zich op
minder dan 10 minuten
wandelen van het
woonzorgcentrum.

