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VAN HARTE WELKOM 

In deze map 

De visie en waarden van Armonea  

De Armonea Experience in Populierenhof  

Het thuis gevoel  

Een gezellige ingerichte kamer 

Een uitgerust huis  

 

Genieten  

Lekker eten 

Een waaier van diensten 

 

Zorg  

Een veilig gevoel en zorg 

 

Contact  

Het trefpunt: het salon  

Familie en vrienden 

Een bruisende omgeving 

Nuttige informatie en  

Openbaar vervoer 

 

Mijn aanspreekpersonen p.29 

Vragen, opmerkingen p.30 

 

 

 

 

Beste resident, u bent onze gast! 

 

De directie en het personeel van Residentie Populierenhof 

heten u van harte welkom! 

Maak kennis met het reilen en zeilen van de residentie. Deze 

map geeft u alvast een overzicht van de verschillende diensten 

die u bij ons mag verwachten. 

De groep Armonea gaat er prat op het kwaliteitslabel 

'Armonea Experience' voor zijn gasten te hebben uitge-

werkt.  Het berust op 4 pijlers: 

-  ik-voel-me thuis-gevoel 

- ik-geniet-van-iedere-nieuwe dag-gevoel 

- ik heb regelmatig contact met familie en vrienden 

- ik geniet zorg op maat (indien nodig) 

 

Hoe dit concreet in zijn werk gaat leest u in de volgende blad-

zijden van deze brochure. 

 

 



Mijn onthaalmap 3 

 

« Senioren helpen  

genieten van leef-tijd, 

op de manier die hen 

het beste past. » 

DE MISSIE VAN ARMONEA 



 Mijn onthaalmap 4  

 

Armonea 

Manifest 

Leef-tijd dat is, letterlijk, tijd om te leven. De tijd van 

uw leven, welke leeftijd u ook hebt. Alles wat u hebt 

meegemaakt, iedereen die u hebt ontmoet, dat maakt 

u tot wie u nu bent. Iemand met        levenswijsheid en 

met zin om nog zoveel meer te beleven. Nu, op dit 

moment, op uw hoogsteigenmanier. 

 

U bent maar zo oud als u zich voelt, vinden wij bij Ar-

monea. Al meer dan 35 jaar geven wij onze    residen-

ten alle ruimte om te genieten elke dag weer. Want bij 

ons staat geen leeftijd op geluk. Daarom staat u bij Ar-

monea midden in het leven. En daar zijn we trots op. U 

vindt bij ons een warme thuis, een plek die u verwel-

komt. Geen wereld van ‘maar’ wel van ‘meer’. Samen 

zorgen we     ervoor dat u kunt genieten op de manier 

die u het beste past. Met oog voor wie u bent en wat u 

boeit. En wij vinden het belangrijk u die zorg te bieden 

die u nodig hebt zodat u midden in het leven blijft 

staan en u uw leven leidt zoals u dat zelf wilt. 

 

Bij Armonea  

geloven we dat: 

het leven er is om te  

genieten… op elke leeftijd. 

we kunnen inspireren tot een    posi-

tieve kijk op leef-tijd 

iedereen zijn verhaal heeft en uniek is. 

 

DE VISIE VAN ARMONEA 
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Armonea engageert zich voor een waardengedreven ouderenzorg waarin U als re-

sident centraal staat. 

 

U 

Als resident staat u centraal bij Armonea. We willen dat u zich bij ons thuis 

voelt. We kijken naar welke oplossing en woonomgeving het beste bij u past en 

houden—waar mogelijk—rekening met uw persoonlijke wensen. 

Dat kan 
Uw appartement bij  

Armonea is uw nieuwe thuis.  

Wanneer u bijvoorbeeld eens lekker 

lang wilt uitslapen en later wilt   ont-

bijten, zoeken wij naar een manier om 

dat mogelijk te maken voor u. 

Levenskwaliteit 
Goede zorg en ondersteuning zijn belan-

grijk voor u, maar gelukkig zijn draait om 

meer dan goed verzorgd worden. Dus 

streven we bij Armonea steeds naar de 

beste kwaliteit van leven. 
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Trots 
Senioren mogen trots zijn op hun leef-

tijd. We hopen daar een steentje toe bij 

te dragen door bijvoorbeeld te zorgen 

dat u goed voor de dag komt: met een 

kapper en schoonheidsverzorging in huis 

en een      levensstijl waar u zich goed bij 

voelt. 

Empathie 
Bij Armonea laten we u genieten van het 

leven, aangepast natuurlijk aan uw per-

soonlijke wensen en            behoeften. 

Dat betekent dat we niet alleen met 

zorg bezig zijn, maar ook met andere 

zaken die voor u        persoonlijk belan-

grijk zijn. 
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Wat Armonea uniek maakt? 
De Armonea Experience, dat zijn maar liefst 200-tal standaarden verdeeld over  vier momenten die het 

verschil maken in het leven van een resident . De standaarden  kwamen tot leven op basis van meer 

dan 3.000 best practices van onze medewerkers rond die vier pijlers.  

Een tweede moment in de Armonea  Expe-

rience gaat over genieten. Het houdt con-

creet in dat we u alle         mogelijkheden 

bieden om te genieten van het leven op de 

manier die het   beste bij u past. Met oog 

voor wie u bent en wat u boeit.  

Het is voor ons belangrijk om ervoor te    zorgen 

dat u zich welkom voelt, uzelf kunt zijn en tot rust 

kunt komen. Daarom staat een eerste moment in 

de Armonea             Experience in het teken van 

het thuisgevoel. 

DE ARMONEA EXPERIENCE 

THUIS GENIETEN 
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Een derde moment in de Armonea          Expe-

rience is zorg. Armonea past de te verstrekken 

zorg aan uw persoonlijke behoeften aan, volle-

dig op maat. Zodat u kunt genieten van het le-

ven op de manier die bij u past, met een gerust  

gemoed. 

Tot slot dragen wij er zorg voor dat u alle mid-

delen aangereikt krijgt om het contact met uw  

familie en vrienden zo vlot mogelijk te onder-

houden. Ook zorgen we ervoor dat u nieuwe 

vrienden kunt maken in uw nieuwe thuis. 

DE ARMONEA EXPERIENCE 

MEER INFO OVER ARMONEA? NEEM EEN KIJKJE OP WWW.ARMONEA.BE 

De Armonea Experience. 
In Residentie Populierenhof worden projecten opgezet om te komen tot een ‘uitmuntend’ 

standaard.  Onze projecten zijn erop gericht u op maat te bedienen.   

ZORG 

CONTACT 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN WZC MILLEGEM EEN  
THUIS 

Het is voor ons belangrijk om er-

voor te zorgen dat u zich  welkom 

voelt, uzelf kunt zijn en tot rust 

kunt komen. Daarom staat een 

eerste moment in de Armonea Ex-

perience in het    teken van het 

thuisgevoel. 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF —THUIS 

Het thuisgevoel op uw appartement 

Voordat u uw appartement in de Residentie gaat bewonen, zorgen 
wij ervoor dat dit technisch in orde is en         schoongemaakt 
wordt. U kunt uw appartement inrichten zoals u zelf wilt. Uw ei-
gen meubels en persoonlijke decoratie zorgen  ervoor dat u zich 
echt thuis gaat voelen op uw appartement. Hou er wel rekening 
mee dat u voldoende ruimte open laat om goed door uw apparte-
ment te kunnen lopen.   

 

U mag uiteraard uw terras opvrolijken met bloemen, planten e.d.m.… Bij het hangen van bloembak-
ken aan de terrasleuning, graag de bakken aan de binnenkant van uw terras hangen zodat uw onder-
buur geen schade kan oplopen. We vragen u ook om geen was te drogen op uw terras.  

 

Bij aankomst ontvangt u 4 sleutels van uw appartement. Deze sleutels passen ook op de inkomdeur. 
Verder ontvangt u één sleutel van de brievenbus. Bewaar deze sleutels zorgvuldig.  Veiligheidshalve 
adviseren wij u steeds uw appartement goed af te sluiten wanneer u dit verlaat. De residentie heeft 
een loper voor uw appartement, die enkel in noodgevallen wordt gebruikt.  

 

Toegang tot residentie Populierenhof verloopt via de hoofdingang, of een van de zij-ingangen. Deze 
deuren geven 24/24u. en 7/7dagen toegang  met uw sleutel. Vanaf 17 u ‘s avonds is de deur op slot 
en kunnen bezoekers bellen via de parlofoon die bij de deur aanwezig is. Een personeelslid zal u altijd 
te woord staan en zo spoedig mogelijk de deur voor u komen openen.   

 

Er kan ook gebruik gemaakt worden van de                         parlofoon, 
met rechtstreekse verbinding tussen uw appartement en de inkom-
hal. Via de eerste grijze bel kan u de inkomhaldeur laten opengaan. 
In de hal van uw appartement bevindt zich, tegen de muur, een 
rode knop die in geval van nood  gebruikt mag worden. 

Een gezellig appartement 

Technische 

problemen?  

Meld ze aan het 

onthaal. Onze  

klusjesman zal u 

zo snel mogelijk 

helpen.  
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF —THUIS 

Op onze afdeling administratie kunt u terecht voor allerhande administratieve zaken zoals het door-

faxen van doktersvoorschriften naar de apotheker, het maken van kopieën, het        bestellen van 

vers brood bij de bakker, het bestellen van een taxi, het dagelijks bestellen van uw maaltijden in onze 

residentie, het reserveren van een kappersbeurt, pedicure, manicure, kinesist. In principe kunnen wij 

op vraag heel veel lasten van u overnemen. Een receptioniste staat dagelijks tot uw beschikking van 

9.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur  

’s avonds.  

De technische dienst staat ter beschikking op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en wel vanaf 

8.00 uur tot en met 13.00 uur. Onze klusjesman kan u assisteren met allerlei technische vragen. In-

dien het probleem van dien aard is dat de eigenaar hiervoor verantwordel is dan nemen wij contact 

met hem op. Wij zorgen ervoor dat uw probleem zo spoedig mogelijk wordt opgelost. U dient slechts 

de receptie te bellen en aan te geven wat de klusjesman bij u mag komen doen. Alles wordt ge-

noteerd in een map die aan de receptie ligt en de klusjesman werkt zijn taken dagelijks af. 

U kunt bij ons kiezen voor een schoonmaakpakket. Afhankelijk van het gewenste aantal uren, stellen 

wij een gepersonaliseerde planning op. Alle producten en materialen die nodig zjjn, zijn in de prijs 

inbegrepen. Deze schoonmaakdienst is optioneel en dus niet verplicht. 

Het salon, de bar en de gezellige tuin zijn dagelijks toegankelijk voor alle bewoners. In onze publieke 

ruimtes kunt u verschillende gezelschapsspelen vinden en kunt u iets lekkers bestellen uit onze bras-

seriekaart.  

Rond de voorziening bevindt zich een mooie grote tuin met een vijvertje en een petanque baan 
waar de resident vrijblijvend gebruik van kan maken. 

Een goed uitgerust huis 

 

Iedere resident mag 

vrijblijvend gebruik 

maken van al onze 

gemeenschappelijke 

ruimtes en 

voorzieningen.  
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN WZC MILLEGEM—GENIETEN 

Het tweede moment in de Armonea 

Experience gaat over genieten. Het 

houdt concreet in dat we u alle mo-

gelijkheden    bieden om te genieten 

van het  leven op de manier die het 

beste bij u past. Met oog voor wie u 

bent en wat u boeit.  

GENIETEN 
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Voor Armonea is het maaltijdgebeuren uiterst belangrijk,    aangezien 
deze in nauw verband staat met de dagelijkse         levensvreugde van 
de resident. Om zo goed mogelijk te kunnen  voldoen aan de wensen 
van de resident, probeert Armonea de restauratie zo gezond mogelijk 
te organiseren. 

 

Elke week ontvangt u een menu van de eerst volgende week (van donderdag tot woensdag) in de 
brievenbus. U ontvangt elke vrijdag een lijst van maaltijden die ten laatste op zondagavond aan de 
receptie moet worden afgegeven. U heeft uiteraard de mogelijkheid om uw reservaties te wijzigen. In 
dit geval wordt u verzocht om dat minstens 24 uur op voorhand door te geven. Iedere maaltijd die 
niet tijdig  24 uur op voorhand werd geannuleerd zal  worden aangerekend. 

 

Vanzelfsprekend kan de resident steeds familieleden of vrienden uitnodigen voor een maaltijd in het 
salon. De receptie  dient zo vroeg mogelijk over het aantal genodigden  te worden ingelicht . 

 

De resident kan zich eveneens tot de receptie wenden voor het organiseren van feesten,   recepties of 
vergaderingen. Wij beschikken over een banqueting-map waaruit  u kan kiezen. De directie dient 
minstens 3 dagen op voorhand te worden ingelicht, zodat de bediening van de andere residenten niet 
in het gedrang komt. Indien u het sneller weet, aarzel niet om  meteen te reserveren! Hoe vroeger we 
op de hoogte zijn, hoe beter we alles kunnen organiseren. Het bepalen van de prijs van speciale maal-
tijden zal op voorhand en in onderling overleg  gebeuren. 

DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF—GENIETEN 

Verfijnde keuken 

Vrienden en 

familie mee aan 

tafel?   

Dat kan! Reserveer 

1 dag op voorhand 

aan de receptie.  



 Mijn onthaalmap 14 

 

 

 

 

 

Een dieetmaaltijd met doktersvoorschrift kan voor u klaargemaakt wor-
den en dit zonder supplement. Dit dient met de chefkok besproken te 
worden.  

 

 

 

 

 

Het ontbijt wordt tussen 7.15 u en 8.30 u in het appartement opgediend. 

 

Het middagmaal wordt tussen 12.00u en 13.00u in het appartement opgediend. 

 

Het avondmaal wordt tussen 16.00 u en 17.00 u in het appartement opgediend. 

 

DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF—GENIETEN 

Verfijnde keuken 

Een groot 

familiefeest?   

Dat kan!  

Samen met de 

directie en chef-kok 

kunnen alle details 

besproken worden.  
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERNHOF—GENIETEN 

Het keukenteam 

 

Even voorstellen 

De keuken wordt in goede banen geleid door chef-kok Wannes Ickx en kok 

Joeri De Wijngaert. De koks werken samen met een ervaren keukenteam:   

Ons keukenteam: 

Dit team staat dagelijks in voor het bereiden en serveren van lekkere maaltijden : 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF—GENIETEN 

Toffe activiteiten 

Maandelijks organiseren wij diverse animatiemomenten zoals een ontbijtbuffet,         een dans-

namiddag, bloemschikken etc. Kaart- en petanquenamiddagen,                       uitstap-

pen, voordrachten, kerstmarkt, happy hour, koffienamiddagen, turnlessen of een culinaire activi-

teit: wij bieden een ruime activiteitenwaaier aan waar u zelf uit kan     kiezen.  

Of hebt u zelf een goed idee? Stel het dan gerust voor: Veel van onze activiteiten worden door 

onze residenten aangebracht. 

 

Een greep uit het aanbod: 

 

Kerstmarkt, met optreden van ons eigen zangkoor 

 

Diner voor Valentijn 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF —GENIETEN 

Een waaier aan diensten 
 

U kan een vaste parkingplaats huren op onze parking. U kan ook een berging huren in de kelder 
voor uw persoonlijke spullen. Voor meer info kunt u zich richten tot het onthaal. 

 

Alle werkdagen bezorgt de postbode uw post aan het onthaal van de residentie. Deze wordt dan 
door een onthaalbediende in uw persoonlijke bus gestoken. U kunt uw te verzenden brieven in 
de postbus aan het onthaal deponeren. U kunt tevens postzegels verkrijgen aan het onthaal. In 
de hal van elke blok beschikt u over een persoonlijke brievenbus die u enkel met uw persoonlijke 
sleutel kunt openen. 

 

De residenten die wensen beroep te doen op de diensten van de klusjesman worden verzocht dit 
eerst aan het onthaal te reserveren. Er worden door de resident geen      opdrachten rechtstreeks 
aan de klusjesman gegeven. De klusjesman zal in de mate van het mogelijke ingaan op de wensen 
van de resident, maar zal zelf beslissen of het gevraagde werk al dan niet bestemd is voor een 
gespecialiseerd vakman.  

 

In de bibliotheek kunt u vrijblijvend genieten van de beschikbare boeken en magazines.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzw9aC8-vZAhVLaxQKHQRkAR0QjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.hetkontakt.nl%2Fregio%2Fbommelerwaard%2Falgemeen%2F128869%2Fnieuwe-leesgroep-in-bibliotheek-zaltbommel&psig=
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE ELSDONCK—GENIETEN 

 

 

Wij bieden u de mogelijkheid om in het winkeltje aan huis een beperkt aantal producten  te bestel-
len, zoals grote flessen water, melk, sinaasappelsap, zeep, toiletpapier… De   besteling wordt zo 
snel mogelijk in uw doorgeefkast geleverd. Buiten deze beperkt aantal producten, gaan wij ook 
wekelijks naar de Colruyt voor de andere producten. U kunt dus uw boodschappen door ons laten 
doen.  

 

De residenten die dit wensen kunnen, voor het wassen van hun persoonlijk linnen,         gebruik ma-
ken van de diensten van een externe wasserij. Wij werken samen met wasserij Gazelle. De voor-
ziene ophaal- en leverdag is woensdag. Er worden gepersonaliseerde waszakken voorzien. Voor 
meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de receptie. 

 

U hebt de vrije keuze om een eigen kapper/pedicure/kinesist te kiezen.  Wij hebben ook een 
kapster die elke vrijdag komt en een schoonheidsspecialiste/pedicure die elke dinsdag komt. Onze 
huiskinesist is elke dag aanwezig. Voor inlichtingen omtrent de keuze van een kapper/pedicure/
kinesist kunt u steeds terecht aan de receptie. 

 

 

 

Een waaier aan diensten 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExJXZ9-vZAhVLPxQKHU-yAA0QjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.kapsalon-anke.be%2Fnl%2Fkapsels&psig=AOvVaw17ctf97THXrkE3Hf2D0EzX&ust=1521121041448677
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN WZC MILLEGEM 

Een derde moment in de Armonea 

Experience is zorg. Armonea past 

de zorg die u krijgt aan in functie 

van uw  verhaal. Zodat u kunt ge-

nieten van het leven op de manier 

die bij u past, met een gerust        

gemoed. 

ZORG 
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MIJN GEMOEDSRUST 

Veilig gevoel en zorg 
 

Ook in geval van nood zorgen wij voor u. Dankzij de informatiefiche die u bij aankomst voor ons invul-
de, weten wij wie we moeten verwittigen in geval van nood. Wanneer deze gegevens veranderen vra-
gen wij u de receptie hierover te informeren. In noodsituaties wordt door het personeel eerste hulp 
verleend.  

 

Het personeel van Armonea doet bij medische problemen steeds beroep op de persoonlijke arts van 
de resident (de naam die op de informatiefiche door de resident werd ingevuld). In geval van afwezig-
heid van bovenvermelde arts zal beroep gedaan worden op de arts van wacht. 

 

In geval van hospitalisatie of overlijden en indien er geen overblijvende resident meer in het apparte-
ment woont, geeft de resident de toestemming aan de directie om de sleutels van zijn appartement 
toe te vertrouwen aan een persoon die hij heeft aangeduid op de informatiefiche. 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN WZC MILLEGEM 

Tot slot dragen wij er zorg voor dat 

u alle mogelijkheden          geboden 

krijgt om contact te blijven houden 

met familie en vrienden en zorgen 

we ervoor dat u nieuwe vrienden 

kunt    maken in uw nieuwe thuis. 

CONTACT 
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Hét trefpunt: het salon en de bar 

HET SALON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar 

 

In de bar bestaat de mogelijkheid in een gezellige sfeer een drankje te nuttigen. 

De bar is geopend van 9.00 u tot 17.00 u en ook hier zijn familieleden en vrienden steeds welkom. 

Voor het bestellen van een drankje verwittigt men de onthaalbediende aan de receptie.  

 

We organiseren diverse bijzondere activiteiten zoals een ontbijtbuffet, een voordracht, een documentaire 

etc. Twee maal per jaar organiseren we ook een uitstapje naar een leuke bestemming. 
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DE ARMONEA EXPERIENCE IN RESIDENTIE POPULIERENHOF—CONTACT 

Openbaar vervoer 

Buslijn 7, 8, 9 en 395 heeft een halte op de Sint-
Jansbergsesteenweg, aan het einde van de Populierenlaan. 
De dienstregeling kunt u steeds aan de receptie bevragen. 

 

Tevens is het mogelijk om op ieder moment van de dag een 
taxi te boeken.  De onthaalbediende zal u hierbij graag assis-
teren.  

Nuttige informatie 

Stadhuis  

 

Het stadhuis is gelegen op de ring van Leuven, u kunt de stadsloketten van het district telefonisch 
bereiken op het nummer : 016/27.20.00 

De openingsuren van het stadhuis zijn als volgt :  

Maandag          : 9u -  20u 

Dinsdag     : 9u  -  12u30 

woensdag     : 9u    -  16u30 

Donderdag          : 9u  -  20u 

Vrijdag          : 9u    -  12u30 

Zaterdag en zondag    : gesloten 

 

Let wel ! Alle loketten werken op afspraak, deze kunt u via het internet maken of telefonisch op bo-
venvermeld telefoonnummer. 

 

Politie 

 

Telefoonnummer : 016 21 09 00 

E-mailadres: pz.leuven@police.belgium.eu 

mailto:pz.leuven@police.belgium.eu
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Directie en staf staan voor u klaar en doen er alles aan om u welkom te heten en zich thuis te voelen. We 
maken uw verblijf zo aangenaam mogelijk en geven u de zorgen die u en uw familie nodig hebben. Voor 
het oplossen van eventuele problemen,  staat de directie steeds ter uwer beschikking. 

 

MIJN AANSPREEKPERSONEN—IN DE RESIDENTIE 

Staf van Residentie Populierenhof 
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Verpleging 
             Hoofdverpleegster          
Dorien Vander Bruggen 

 

MIJN AANSPREEKPERSONEN IN RESIDENTIE POPULIEREHOF 

 

Directeur 
Marina Van Poecke 

Onthaal 

Lucienne Vanderstraeten 
Tessy Brants 

 

 

Adjunct directeur  
Larissa Muyldermans 

 

 

Het onthaal zorgt voor een vlotte  werking 

van de residentie op het vlak van onthaal 

en administratie. 

 

 

 

 

 

Progressieve, individuele zorg op maat. 

Samen met de resident wordt er een zorg-

plan opgemaakt.  Het zorgplan evalueert 

mee met de noden van de resident.  

 

Het management team 

Verleent administratieve bijstand ,        

verantwoordelijk voor de facturatie en  

back-up bij afwezigheid van de  directeur.  

De directeur zorgt voor een vlotte werking 

in de residentie en een goed draaiend team 

via organisatie, overleg en coördinatie. 
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VRAGEN, OPMERKINGEN EN INSPRAAK 

Inspraak en overleg 

 

Residentie Populierenhof betrekt en stimuleert in hoge mate de inspraak van haar residenten bij de 
totstandkoming van zorg- en dienstverlening in al zijn facetten. 

 

Bewonersraad  

 

De residentie beschikt over een bewonersraad die bestaat uit acht leden waarvan zeven       residenten 
en de secretaris (de directeur). De bewonersraad komt één keer in de drie      maanden samen. De be-
wonersraad heeft een voorzitter en tevens een secretaris die de       notulen van de vergadering sa-
menstelt.  Deze notulen zult u altijd een aantal dagen na de   vergadering ontvangen.   

 

Lopende zaken zoals geplande activiteiten, opmerkingen van andere residenten, voorstellen en ideeën 
worden besproken tijdens deze vergadering.  

 

Indien u wenst dat een bepaald onderwerp in de vergadering besproken wordt, kunt u dit altijd mel-
den. Ongeveer een week op voorhand zullen twee leden van de bewonersraad in het salon zitten om 
alle opmerkingen van residenten te ontvangen. Dit zal gecommuniceerd worden op de infoborden in 
elke blok. 

 

Contacten met directie 

 

De directie is  bereikbaar voor persoonlijke gesprekken met residenten,  

familieleden en personeel.  Bij voorkeur op afspraak.   

 

 

 

 

 


