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Woonzorgcentrum Rietdijk VZW ligt in het bruisende Vilvoorde, recht tegenover
het cultureel centrum ‘Het Bolwerk’. Met plaats voor 66 bewoners zijn we een
kleine en erg huiselijke residentie. U beschikt over een comfortabele kamer en over
talrijke ontmoetingsplaatsen binnen en buiten. Dankzij ons uitgebreide diensten- en
zorgaanbod voelt u zich hier in een mum van tijd thuis. Bovendien verwent onze chef
u met heerlijke gerechten.

Over Rietdijk

“

Het is aangenaam
vertoeven in onze grote
cafetaria met prachtig
uitzicht. Daar leer
ik andere bewoners
kennen en kunnen we
gezellig babbelen.”
V.U.: Huize Lieve Moenssens VZW ∙ Lieve Moenssenslaan 3 ∙ 3650 Dilsen-Stokkem ∙ RPR (Tongeren) 0415.173.460 ∙ BE87001481141294

Mevrouw Vanderhoeven, resident

Onze troeven
•
•
•
•
•

Kleinschalig woonzorgcentrum
Uitstekend zorg- en dienstenaanbod
Een waaier aan activiteiten
Een aangename binnentuin en terras
Beschermde afdeling voor bewoners
met dementie

Bij VZW Rietdijk willen we een gezellige
thuis creëren voor onze bewoners. Voor een
warme babbel kunt u steeds bij ons terecht.
Bovendien organiseert ons animatieteam
geregeld ontspannende activiteiten zoals
het maandelijkse jarigenfeest. Recent
hebben wij de beschermde afdeling mooi
en zeer huiselijk ingericht. Zo hebben onze
bewoners de mogelijkheid om eigen foto’s
op te hangen. Ook in onze grote bar is het
aangenaam vertoeven. Verder kunt u een
frisse neus halen in onze grote binnentuin
of op ons grote terras. Uw bezoek is hier de
klok rond welkom, wij zijn een open huis.
Tot uw dienst
We bieden u zorg op maat van uw
behoeften en voorkeuren. Dat kan dankzij
ons team van zorgmedewerkers, kinesisten
en ergotherapeuten die met u bespreken
welk zorgplan voor u het meest geschikt
is. Zo krijgt u op het juiste moment de
juiste begeleiding. We verzekeren u
uitstekende zorgen en diensten: lekker
eten, kamerschoonmaak, klusjesdienst,
postbedeling en ontvangst van uw
bezoekers.
Activiteiten à la carte
Ons animatieteam organiseert geregeld
toffe activiteiten, zoals zangnamiddagen,
dansmomenten en zinvolle dagbesteding.
Uiteraard beslist u zelf waaraan u
deelneemt. Een keer per jaar trekken we er
samen op uit, eveneens jaarlijks staat er een
Breugelmiddag op het programma en als de
zon schijnt gaan we naar de markt. Uiteraard
is uw familie altijd welkom om deel te nemen
aan onze activiteiten.
Beschermde thuis voor
personen met dementie
Rietdijk beschikt ook over een aparte
beschermde afdeling voor bewoners met
dementie. Accommodatie, activiteiten
en verzorging zijn volledig afgestemd op
hun specifieke behoeften. Ook de familie
betrekken we in elke stap van het zorgplan.

> Meer informatie? www.armonea.be/rietdijk

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Restaurant
Oproepsysteem
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Grote binnentuin en
terras
Verschillende
leefruimten
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Palliatief team
Omgeving
Tegenover cultureel
centrum
Openbaar vervoer nabij
(bus en trein)
Centrum
Markt
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Herdenkingsdienst
Poetsdienst
Wasserij
Technische dienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Ons woonzorgcentrum
ligt op enkele honderden
meters van bushalte
‘Koninklijk Atheneum’
en ‘Spoorwegbrug’. Op
een kleine tien minuten
stappen bent u in het
station van Vilvoorde.
Het AZ Jan Portaels ligt
op 1,5 kilometer.

