Een zorgzame thuishaven in het hart van Tienen

Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren is
gelegen in het hart van Tienen, naast het stadspark en
op wandelafstand van de Grote Markt.
Wij bieden een open thuis en zorg op maat voor
ouderen die niet langer zelfstandig in hun eigen
omgeving kunnen of wensen te verblijven.
In woonzorgcentrum In De Gouden Jaren verblijft
u in een huiselijke omgeving met een kwaliteitsvolle
dienstverlening.
Menselijkheid, vriendschap en respect voor ieders
eigenheid liggen aan de basis.
Onze aandacht gaat ook uit naar de omgeving van
onze bewoners, zo worden familieleden en vrienden
nauw betrokken in het hulpverleningsproces.

Woonzorgcentrum
In De Gouden Jaren
biedt
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72 éénpersoonskamers en 7 tweepersoonskamers, eventueel met terras en zicht op het
stadspark
De kamers zijn bemeubeld en voorzien van alle
sanitair comfort
Huiselijke sfeer, aangepast aan uw behoeften
Professionele en kwalitatieve zorg
Een aangename leefruimte met bar
Een gezellig terras grenzend aan het stadspark
Een kapsalon
Een mobiel winkeltje
Een ruim aanbod aan activiteiten
verjaardagsfeesten, huifkartocht, seniorenweek,
kaas- en wijnavond, optredens,…
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Eigen keuken met vers bereide maaltijden

Het woonzorgcentrum,
een ontmoetingsplaats
In woonzorgcentrum In De Gouden Jaren wordt u
omringd door de beste zorgen, afgestemd op uw noden
en wensen. Een toegewijd team zal dag na dag paraat
staan om u bij te staan in uw zorgbehoeften. Er wordt
gepolst naar uw hobby’s, gewoonten en zorgnoden
om de zorg zoveel mogelijk op maat af te stemmen. In
onze leefruimte met bar en op ons gezellig tuinterras
kan u vertoeven met medebewoners en bezoekers bij
een drankje en een stukje taart.
De kamers zijn gezellig en voorzien van alle comfort.
We beschikken over een kapsalon en een mobiel
winkeltje.
Iedere dag bereidt onze kok een lekkere, gevarieerde
en evenwichtige maaltijd rekening houdend met de
wensen van de bewoners.
Ons toegangssysteem biedt de nodige privacy en
veiligheid.

Onze visie
Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren en haar
medewerkers verzekeren de bewoners en hun familie
een persoonlijke benadering waarbij respect centraal
staat. Ieder individu is uniek en heeft het recht om
zijn/haar eigen keuzes te maken over de indeling van
zijn/haar eigen leven.

Onze voornaamste pijlers zijn:
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het bieden van wonen, welzijn, welbevinden
het bieden van goede zorgverlening
het ondersteunen en stimuleren van zelfzorg
respect voor autonomie en eigenheid van elke
bewoner

Contact
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren of kom
vrijblijvend eens een kijkje nemen.

q 016 81 81 00
n 0474 33 04 51
E info@indegoudenjaren.be
i www.indegoudenjaren.be
H Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren
Danebroekstraat 33
3300 Tienen

VU: Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren, Danebroekstraat 33, 3300 Tienen

