Waarom kiezen voor Hof van Egmont?
In Hof van Egmont willen we ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig laten wonen. We bieden
zorg waar nodig, maar geven vooral ruimte om
eigen keuzes te maken.

waar mens en zorg samen-stromen

We willen meer zijn dan een woonzorgcentrum.
Hof van Egmont is een warme en open plek waar
bewoners en hun omgeving zichzelf kunnen zijn,
ook als ze dementie of een fysieke beperking
hebben. Een plek waar ze kunnen genieten van
het leven. Een plek die aanvoelt als thuis.

woonzorgcentrum

Hof van Egmont

Onze waarden:
Samen: Een huis wordt pas een thuis als je echt
gezien en gehoord wordt. Samen met bewoners,
familie, medewerkers en vrijwilligers bouwen we
aan dat warme thuisgevoel voor iedere bewoner.
Uniek: Elke bewoner en elke medewerker is
uniek. Met respect voor ieders eigenheid willen
we samen verborgen dromen ontdekken en
waarmaken. Want zoals jij zijn er geen twee.
Passie & bezieling: Onze passie is mensen
gelukkig maken. Bezielde zorg is zoveel meer
dan een job. Daarom willen we elke dag het verschil maken, in grote en kleine dingen. Want jij
bent dat waard.

Ligging
Hof van Egmont ligt in het centrum van
Mechelen, dicht bij het station, de winkelstraten
en het park “De Kruidtuin”. Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, per fiets en met
de wagen.
Adres:
Hendrik Speecqvest 5
2800 Mechelen

Contact
015 41 29 44
hve.onthaal@zbrivierenland.be
www.hofvanegmont.be
www.zorgbedrijfrivierenland.be

V.U. Jeroen Baeten, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zorgbedrijf Rivierenland,
welzijnsvereniging, is een dochtervereniging van OCMW Mechelen
en OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Welkom in Hof van Egmont

Zorg op maat met hart en ziel

Woonzorgcentrum Hof van Egmont is een open
(t)huis waar iedereen welkom is en zichzelf kan
zijn. Elke bewoner is uniek en krijgt aandacht en
zorg afgestemd op zijn of haar wensen.

De gepassioneerde medewerkers van Hof van
Egmont krijgen voldoende tijd en ruimte om
kwaliteitsvol werk af te leveren én om deugddoende momenten met de bewoners door te
brengen. Of we nu zorg- of verpleegkundige,
ergotherapeut, kinesist, logopedist, woonzorgcoach of directeur zijn. We werken steeds nauw
samen met de familie en de huisarts.

Wonen
We verwelkomen je graag in een van onze woongelegenheden die standaard uitgerust zijn met
meubilair dat je nog kan aanvullen met eigen
spullen. Meerdere ontmoetingsruimtes zorgen
ervoor dat je huiselijk kan wonen op het ritme
van het dagelijks leven. Je richt je woonst in zoals jij het wenst en jij je thuis voelt.
Het woonzorgcentrum is geen eiland maar integreert zich in de buurt en omgekeerd met tal van
buurtprojecten.

Ontspannen
Ontspanning, sociale contacten en een zinvolle daginvulling zijn allemaal onmisbare elementen voor een aangenaam leef– en woonklimaat. Onze begeleiders wonen en leven
stimuleren bewoners om hun capaciteiten en
talenten te blijven gebruiken. Zowel binnen
als buiten het woonzorgcentrum.

Samen leven
Cafetaria De Dijlepot
Elke dag zijn bewoners en familie welkom voor
een drankje. Ook op het terras met uitzicht op
de tuin is het heerlijk verpozen.
Kapsalon en pedicure

We werken met een vast team en op reservatie.
Zij werken aan democratische prijzen.
Restaurant
Je kan eten op de kamer, in de
gemeenschappelijke ruimtes op de afdeling of in
het restaurant. Ook familie en vrienden zijn op
reservatie welkom om samen te eten.
Welness & sport
Geniet van een ontspannend relaxatiebad met
aromatherapie. Je kan ook aan je conditie
werken bij de kinesist of in onze buitenfitness.
Wonen en leven
Onze begeleiders wonen en leven zorgen voor
een gevarieerd aanbod aan activiteiten,
individueel of in groep. Het aanbod vind je terug
in de maandelijkse huiskrant. Apropo

Door de vele gesprekken onderling en door
regelmatig deel te nemen aan opleidingen kunnen we de beste zorgen bieden.

Familie, vrienden en mantelzorgers
Familie, vrienden en mantelzorgers zijn erg belangrijk. Hof van Egmont is een open huis waar
iedereen van harte welkom is deel te nemen aan
het dagelijkse wonen en leven.
We willen samen het leven beleven. Waar mogelijk willen we bewoners laten deelnemen aan
activiteiten buiten het woonzorgcentrum, in de
buurt, bij familie, bij hobbyclubs.
We zorgen er samen voor dat de bewoner elke
dag een mooie dag beleeft.

