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Als een verhuis naar onze woonzorgcentra 

Villa Rosa of ‘t Meiland nog niet onmiddellijk 

aan de orde is, maar je wilt wel al 

kennismaken met het leven en wonen 

in een woonzorgcentrum, dan is onze 

OuderenKompanie iets voor jou. Deelnemen 

aan de OuderenKompanie kan ook de zorg 

van je mantelzorger verlichten. Tijdens de 

dag ben je in het woonzorgcentrum en  

‘s avonds keer je terug naar huis. 

‘s Morgens starten we met een kop koffie, 

gevolgd door een activiteit zoals een quiz, 

kienen of een geheugenspel. Ons keukenteam 

zorgt om 12 uur voor een warme maaltijd. 

Na het rustmoment en een gezellig kop 

koffie start rond 14 uur een nieuwe activiteit 

zoals een muziekoptreden, een film of een 

bewegingsactiviteit. Wil je liever iets anders 

doen zoals handwerk, een boek of de krant 

lezen? Dat kan ook.

Meedoen is plezant, maar gewoon genieten 

van de kompanie kan ook.

Welkom bij de 
OuderenKompanie!

Hulp nodig in huis?

Meer weten 
over thuiszorg?

Wil je graag dat we bij je thuis een 

handje komen toesteken? Dat kan! Onze 

thuiszorg biedt verschillende diensten aan, 

van klusjesdienst tot boodschappendienst, 

van gezinszorg tot poetshulp, van vervoer 

tot een warme maaltijd aan huis.

Neem contact op met de 

maatschappelijk werker van de thuiszorg

Tel. 011 69 70 42

thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

Als je zelf geen vervoer hebt, dan kan een 

chauffeur van de OuderenKompanie je 

komen ophalen en terug thuis brengen.

Wanneer?

De OuderenKompanie vindt plaats 

elke dinsdag en donderdag van 9.30 tot 

16.30 uur in WZC ‘t Meiland, Schurhoven 74, 

3800 Sint-Truiden.

Wat kost het?

Deelnemen aan de OuderenKompanie kost 

19,64 euro per dag*. Het middagmaal en een 

drankje zijn inbegrepen in deze deelnameprijs. 

Voor vervoer heen en terug betaal je apart.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de maatschappelijk  

werker op het nummer 011 49 37 98 

of via mail naar 

socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be.

* Deze deelnameprijs is van toepassing vanaf 1 januari 2020. Zorgbedrijf Sint-Truiden behoudt zich het recht om de prijzen
aan te passen en te indexeren.
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Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als welzijnsvereniging, 
publieke zorgdiensten aan in Sint-Truiden. 

We beheren 205 kamers in de woonzorgcentra Villa 
Rosa (145) en ‘t Meiland (60) voor senioren die nood 
hebben aan een permanent woon– en zorgverblijf. 
Daarnaast hebben we vijf kamers in ons centrum voor 
kortverblijf (CVK) voor senioren die nood hebben aan 
tijdelijke opvang en verzorging. Het CVK bevindt zich 

in Villa Rosa.

De thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis bieden 
diensten aan voor de thuiswonende senior: gezinszorg 
en poetshulp, warme maaltijden aan huis, vervoer voor 
minder mobiele personen, klusjesdienst, activiteiten en 

warme maaltijden in het Cicindriahuis, …

In onze groepsopvang De Rakkertjes is er plaats voor 
de opvang van 59 baby’s en peuters.

Zorgbedrijf Sint-Truiden telt zo’n 370 medewerkers 
en 120 vrijwilligers die elke dag klaar staan om je 

kwalitatieve en deskundige zorg te geven.
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