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1 Welkom
“Wonen in het groen, met zorg om de hoek”
Van harte welkom in de assistentiewoningen van De Dennen.
Te midden van een groene en rustgevende omgeving is het aangenaam wonen
in één van onze 45 comfortabele assistentiewoningen, waaronder 6 studio’s.
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1.1 Over De Dennen
Algemeen

Missie en visie

Over onze assistentiewoningen

De Dennen is een revalidatieziekenhuis,

Om onze missie en onze waarden te

De Dennen streeft als groep van assistentiewoningen naar een vorm van zelfstandig wonen

woonzorghuis en assistentiewoningen gele-

vertalen en onze doelstellingen te realiseren

in een comfortabele, veilige en groene omgeving met professionele zorg binnen handbereik.

gen in een bosrijke omgeving in Westmalle.

hebben directie, medewerkers en raad van

We beogen een huis waar blijven ontmoeten en ontdekken centraal staan. Door dialoog en

Ons hecht team van gedreven en enthou-

bestuur van De Dennen een strategisch

inspraak kan dit huis een thuis worden.

siaste medewerkers zorgt ervoor dat onze

beleidsplan opgesteld voor 2018-2022.

patiënten en bewoners kunnen revalideren
en wonen met oog voor wel-zijn. Hier genie-

Onze strategische doelstellingen:

van rustgevend groen.

“Onze verantwoordelijkheid is om een
kwalitatieve woon- en zorgomgeving
aan te bieden, vandaag en morgen.”
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Kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden
en zichtbaar maken. Onze patiënten en
bewoners, alsook hun naasten, worden
hierbij betrokken en krijgen inspraak.
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Een werkomgeving creëren waarin
medewerkers en vrijwilligers gemotiveerd,
betrokken en tevreden samenwerken.

Bij De Dennen dragen we deze
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ook nog een ruime zolderruimte voorzien waar u bijvoorbeeld tuinmeubels of ander materiaal
kunt bewaren.
Bovendien kunnen de bewoners van de assistentiewoningen in geval van nood een beroep doen
op het woonzorghuis via een intern oproepsysteem.
De assistentiewoningen situeren zich op een terrein van 130 hectare groot. Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid voorzien: er kan in de directe omgeving van de woningen geparkeerd
worden en er is ook een fietsenstalling voorzien.

Door zelfevaluatie en reflectie een
en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering uitbouwen.
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Uitbouwen van een hedendaagse en
aangepaste infrastructuur.

Eenheid

Om deze doelstellingen blijvend te

Eerlijkheid

kunnen realiseren, is een zesde

Collegialiteit
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Molenbos, op het aanpalende woonzorghuis of op het gezellige binnenplein. Per woning is er

kritische blik werpen op de organisatie

Vriendelijkheid

Respect

De meeste assistentiewoningen beschikken over een terras met een prachtig zicht op het

voor samenwerking.

Geborgenheid

Waardigheid

Zich positioneren en profileren als een
autonome zorgvoorziening met aandacht

kernwaarden hoog in het vaandel:

Kwaliteit

woning uit een inkomhal, een woonruimte, een keuken, een slaapkamer en een badkamer. De
woningen zijn niet gemeubeld, u kunt dus alles naar eigen smaak inrichten.

ten onze 65-plussers dagelijks van warme
zorg in een geborgen omgeving, te midden

Alle assistentiewoningen zijn ruim, lichtrijk en modern ingericht. Standaard bestaat een

strategische doelstelling noodzakelijk:
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Een financieel gezonde voorziening
blijven.
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1.2 Uw verhuis
Uw aanmelding en verhuis wordt door
ons team voorbereid via een persoonlijk
of telefonisch contact. Indien er een wachttijd
is, contacteren we u van zodra er een
assistentiewoning beschikbaar is.

Praktische voorbereiding
Bij aankomst wordt u verwelkomd en begeleid door onze woonassistent
die alle administratie in orde brengt. Wij vragen u om uw identiteitskaart
mee te brengen, enkel zo kunnen we uw aanmelding officieel maken.

Wij zorgen voor u
Woonassistent
Onze woonassistent komt tweemaal per week bij u langs. Gewoon om even een praatje
te slaan, maar ook om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u haar ook op andere
momenten contacteren.
Wilt u graag meer inlichtingen of brengt u graag een bezoekje aan onze assistentiewoningen?
Neem dan contact op met onze woonassistent.
Contactpersoon: Mevr. Lieve Van Elsacker
T 03 380 15 30
E assistentiewoningen@dedennen.be

6

7

Medische zorg

Vrije tijd en activiteiten

Uw eigen huisarts volgt uw medische toestand op. Indien u graag een technisch onderzoek of
consultatie bij een specialist wilt aanvragen, kunnen wij hiervoor zorgen. Bij De Dennen werken
we namelijk nauw samen met het AZ Voorkempen Malle. Indien gewenst kunnen wij ook de

Een bosrijke omgeving

thuisverpleging inschakelen.

De Dennen nestelt zich in een prachtige, bosrijke

Bovendien kunt u in geval van nood 24 uur op 24 beroep doen op de gedreven zorgmede-

omgeving. U kan hier dan ook op eigen tempo

werkers van ons nabijgelegen woonzorghuis. Zo kunt u met een gerust hart en in alle veiligheid
van het dagelijkse leven genieten.
Indien u later toch meer zorg nodig hebt, dan krijgt u als bewoner van onze assistentie-

mooie wandelingen maken en heerlijk uitrusten
op de voorziene zitbanken.

woningen voorrang op een plaats in ons woonzorghuis. Zo kunt u in uw vertrouwde omgeving

Op uitstap in de buurt

blijven en toch genieten van extra medische begeleiding en zorg.

Wilt u er zelf op uit trekken? Dan is er in de omgeving
van De Dennen heel wat te beleven. Naar de markt gaan,

Kinesitherapie

de plaatselijke winkels en horeca bezoeken…

Er is een zelfstandige kinesiste die geregeld bij de assistentiewoningen langskomt en op wie u

U kunt gebruik maken van het openbaar vervoer, en meer bepaald van buurtbus Mazoeza.

een beroep kunt doen. U mag natuurlijk ook kiezen voor een andere kinesist(e).

Deze bus werkt uitsluitend op afspraak. Er is een halte aan de hoofdingang van De Dennen.

Onthaal

Activiteiten en animatie

Het onthaal en bureel zijn elke werkdag doorlopend open van 8u tot 16u30. Alle wijzigingen

Als bewoner kan u deelnemen aan tal van leuke activiteiten. Ons animatieteam kan hierbij

inzake uw burgerlijke staat, adres, ziekenfonds... moeten hier doorgegeven worden.

rekenen op de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers.
Zo wordt er wekelijks een groepsturnles georganiseerd, maar ook etentjes en samen naar de

Sociale dienst
Onze sociale dienst is uw centraal aanspreekpunt in geval van vragen of problemen. De maat-

supermarkt, de markt, … gaan behoren tot de vaste activiteiten. Bewoners met groene vingers
mogen dan weer meehelpen met het onderhoud van onze serre.

schappelijke werkers vangen onze bewoners en hun familie op en helpen met alle vragen

We bieden onze bewoners tal van activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen:

omtrent administratieve regelingen en andere persoonlijke zorgen.

•

themafeesten

•

filmvoorstellingen

•

quiz- en spelnamiddagen

•

knutselnamiddagen

•

pastorale animatie

•

optredens van een zangkoor, dansgroepen,
muziekverenigingen…

Er staan ook vaak dag- en namiddaguitstappen
met onze minibus op het programma.

Eucharistievieringen
Op vrijdagnamiddag om 14u30 kunt u een
eucharistieviering bijwonen in onze kapel.
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Ontmoetingsruimte
assistentiewoningen
In de ontmoetingsruimte van de assistentiewoningen kunt u terecht voor een gezellige

Maaltijden

Voorzieningen

babbel, om een kaartje te leggen met één

Zelf koken

Kapper en pedicure

U kan ervoor kiezen om zelf te koken in

Bij De Dennen beschikken we over een

Ontmoetingsruimte
De Dennen

de volledig uitgeruste keuken van uw

eigen kapsalon. Onze bewoners kunnen in

In de ontmoetingsruimte aan de overzijde

assistentiewoning.

het kapsalon terecht voor tal van behan-

van de straat kunnen onze bewoners en

delingen zoals knippen, kleuren, wassen,

hun bezoekers even gezellig samen zijn

permanent…

en een babbeltje slaan. Er zijn automaten

Maaltijden bestellen

De Dennen werkt ook samen met een

Als bewoner van één van onze assistentiewoningen kunt u er ook voor kiezen om maaltijden,

(medische) pedicures en manicure.

zowel warme maaltijden ’s middags als broodmaaltijden, te bestellen. Deze maaltijden worden
door de medewerkers van onze keuken tot aan uw deur gebracht, zodat u in uw eigen flat kan
eten.
Onze ervaren keukenmedewerkers maken dagelijks met veel liefde alle heerlijke maaltijden
klaar, onder leiding van de chef-kok van De Dennen. Dit gebeurt in onze eigen keuken, waar
hygiëne, verse producten en kwaliteit centraal staan. Ook de wetgeving inzake voeding wordt
hier uiteraard strikt toegepast.
Krijgt u als bewoner een speciaal dieet voorgeschreven, dan zal een diëtiste dit dieet uitwerken

zelfstandige schoonheidsspecialiste voor

Briefwisseling
Aan de hoofdingang van de assistentiewoningen heeft u een persoonlijke
brievenbus. Aan het onthaal worden
wenskaarten en postzegels te koop
aangeboden.

van uw buren, enzovoort.

voorzien met frisdrank, warme dranken en
versnaperingen.

Cafetaria
Onze cafetaria wordt elke dag – uitgezonderd
maandag - open gehouden van 14u tot 17u
door onze enthousiaste vrijwilligers.
U kan er terecht voor een drankje en een
versnapering. Op andere momenten worden
hier vaak activiteiten zoals optredens en
filmvoorstellingen georganiseerd.

en opvolgen op basis van het voorschrift van de arts. Wij brengen de keukenmedewerkers
hiervan op de hoogte, zij zorgen voor een speciaal menu met aangepaste porties.
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Bibliotheek

Schoonmaak

De Dennen beschikt over twee minibi-

Onze onderhoudsploeg staat in voor de

bliotheken gevuld met leuke boeken die u

schoonmaak van de gemeenschappelijke

gratis mag lenen en ruilen. De ene minibi-

ruimtes. Indien u graag schoonmaakhulp

bliotheek kan u in de lange gang van het

krijgt voor uw assistentiewoning zelf, kunt u

woonzorghuis vinden, de andere bevindt

dit regelen via een poetsbureau. U kan ook

zich in de assistentiewoningen.

een beroep doen op onze woonassistent

Daarnaast passeert de mobiele boekenkar,
een samenwerking met het Rode Kruis en
de bibliotheek van Malle, elke donderdagvoormiddag langs de woningen Zomer- en
Zilverlinde. Ook bewoners van de assistentiewoningen kunnen een boek komen
ontlenen.

Persoonlijke was en linnen
Als bewoner van een assistentiewoning
dient u zelf voor uw persoonlijke was en
linnen te zorgen. In elk gebouw is er een
wasplaats met wasmachines en droogkasten voorzien. U kunt deze gebruiken met
jetons die bij de woonassistent aangekocht
kunnen worden.

om dit voor u te regelen.

Bezoek
Als bewoner van onze assistentiewoningen
kunt u natuurlijk op elk moment bezoek
ontvangen. Dit kan in de woning zelf of in
de cafetaria waar u elke dag – uitgezonderd
op maandag - van 14u tot 17u terechtkan
voor een drankje en een versnapering.

Technische dienst
Indien er een klusje (lamp vervangen,
schilderij ophangen…) moet gebeuren, kunt
u gratis beroep doen op onze technische
dienst. U mag ook driemaal per week uw
afval gratis meegeven met hen.

Privacy
Woonzorghuis De Dennen hecht enorm veel
belang aan uw privacy. Wij garanderen dan
ook een strikte opvolging van ons privacyreglement. Dit reglement is opgesteld
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de GDPR-wetgeving
van 27 april 2016 inzake de bescherming
van natuurlijke personen betreffende
de verwerking van persoonsgegevens en
het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Concreet betekent dit dat de verwerking
van de persoonsgegevens van onze
patiënten, in het bijzonder de medische
gegevens, onderhevig zijn aan ons privacyreglement, dat instaat voor de bescherming
van hun persoonlijke levenssfeer.
Zo dicteert ons reglement dat uw
persoonsgegevens uitsluitend gebruikt
worden voor de organisatie van de zorg en
de daaraan verwante diensten zoals de
volksgezondheid, sociale bescherming en
het beheer van gezondheidszorgdiensten.
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2 Uw mening telt

1.3 Factuur
De tarieven van de assistentiewoningen
worden bepaald aan de hand van de
oppervlakte en de oriëntatie van de woning.
In deze prijs is het volgende inbegrepen:
-

Huur assistentiewoning

-

Nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,
verwarming)

-

Ruime, afgesloten zolderruimte

-

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

-

Brandverzekering (uitgezonderd voor de
inboedel)

-

Parkeerplaats

-

Fietsenstalling

-

Noodoproepen via de binnentelefoonlijn

-

Onderhoud van de gemeenschappelijke

-

Sociaal advies

-

Animatie

-

Gymnastiek

-

Reinigen van ramen aan de buitenzijde

-

Klusjesdienst

-

Ophaaldienst afval

Wij zijn graag op de hoogte van de persoonlijke ervaringen van onze bewoners. Daarom
stimuleren we constructieve feedback door het organiseren van vier gebruikersraden per jaar.
Zo kunnen wij efficiënt en gericht werken aan de optimalisatie van onze dienstverlening.
De verslagen van deze overlegmomenten zijn te lezen op onze website www.dedennen.be.
Daarnaast liggen er in huis kaartjes ‘uw mening telt’ waarop u elk idee, suggestie, … kunt
neerschrijven en in één van onze brievenbussen deponeren.
Uiteraard kan u met uw ideeën, bekommernissen, … ook terecht bij de woonassistent.

De huur van de assistentiewoning dient
telkens betaald te worden in de loop van de
volgende maand.

ruimtes
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4 De weg naar
De Dennen
De Dennen vzw,
woonzorg en revalidatie

Met het openbaar vervoer
•

Nooitrust 18, 2390 Malle

Vanuit Antwerpen:
Buslijn 410, richting Turnhout
Vertrek: F. Rooseveltplaats

Met de wagen

•

De Dennen is gelegen tussen Antwerpen en

Vanuit Turnhout:
Buslijn 410, richting Antwerpen

Turnhout en is zeer gemakkelijk bereikbaar

Vertrek: Grote Markt

met de wagen
•

Mensen uit de regio (Malle - Zoersel)
kunnen ook beroep doen op de 		
Buurtbus Mazoeza. U kunt een
rit reserveren door te bellen naar
het nummer 03 284 94 80.

3 Website
en social media
Wil je graag een kijkje achter de schermen van De Dennen nemen, dan raden we je aan om
onze website en social media in de gaten te houden. Hier verschijnen steevast de laatste
nieuwtjes, een up-to-date activiteitenkalender en mooie fotoboeken.

www.dedennen.be
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6 Grondplan
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PAVILJOEN 1
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PAVILJOEN 2 ZILVERLINDE (gelijkvloers)
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PAVILJOEN 3 ESDOORN (gelijkvloers)
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PAVILJOEN 4 REVALIDATIEZIEKENHUIS: SP
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MEIDOORN (verdieping)

9

(gelijkvloers)
MAGNOLIA (verdieping)

7

6
10

8

11

5

13

14

15

12

12

3

4

16

2

UITRIT

Nooitrust
Ou

de

Li

er
se
ba
a

n

18

5

HOOFDINGANG

7

WERKPLAATS

11

6

INGANG 2

8

KLEEDKAMERS MEDEWERKERS

12 CENTRALE GANG

9

WASSERĲ

13 POLYVALENTE RUIMTE/KAPEL

10 ONTMOETINGSRUIMTE
salon + kapsalon

ONTHAAL + ADMINISTRATIE

14 KEUKEN

INRIT

15

REFTERS

16 CAFETARIA + FOYER
WANDELPAD (1148m)
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Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

REVALIDATIEZIEKENHUIS
WOONZORGHUIS
ASSISTENTIEWONINGEN

Nooitrust 18, 2390 Malle
info@dedennen.be
T 03 380 15 30
F 03 384 36 68

www.dedennen.be

