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Naast de assistenti ewoningen 
“Suytcapelle” beheert het 
woonzorgnetwerk Maria Troost 
eveneens:
• Woonzorgcentrum

“Huize Maria Troost”,
Ieperse steenweg 98a, 8630 Veurne

• De assistenti ewoningen “Sint-Andries”,
Vismarkt 5, 8600 Diksmuide

• De assistenti ewoningen “Soror Nigra”,
Daniël De Haenelaan 11, 8630 Veurne

• Het dagverzorgingscentrum “Tagaste”, 
Ieperse steenweg 98a, 8630 Veurne

• De aanleunwoning “Osti a”,
Klinieklaan 5, 8630 Veurne

I nlichtingen

• Het gebouw ligt op de
Ieperse Steenweg 98 

 te Veurne.
 Dit is op loopafstand van het centrum. 

Alle winkels en diensten zijn vlot te 
bereiken.

• Het openbaar vervoer biedt de kans 
de kust en het binnenland aan te 
doen. De autosnelweg ligt op 500m 
afstand.

De ligging

1 Inkomhal
2 Berging
3 Eethoek
4 Zithoek
5 Kookhoek
6 Slaapkamer
7 Badkamer
8 Terras
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1. De flat is een veilige, aangepaste en 
comfortabele wooneenheid waar ouderen 
zelfstandig kunnen wonen met behoud 
van autonomie en privacy.

2. De service staat centraal: via de 
sociale dienst kan er de hulp van diverse 
thuiszorgdiensten worden ingeroepen 
zodat zelfstandig wonen zolang mogelijk 
kan.

3. In noodgevallen kan 24u op 24u 
beroep gedaan worden op gekwalificeerd 
personeel van de spoedopname van het 
AZ Sint-Augustinus Veurne.

De residentie “Suytcapelle” bestaat
uit 20 assistentiewoningen voor senioren.

anbod van assistentie-
woningen “Suytcapelle”

A
• Iedere flat is voorzien van een inkom, 

een gezellige living met daaraan 
verbonden een ingerichte keuken, 
berging, slaapkamer, badkamer 
met toilet (voorzien met de nodige 
hulpmiddelen).

• De aanwezigheid van een polyvalente 
ruimte zorgt voor een gezellige 
ontmoetingsplaats.

• Een eenvoudig te bedienen 
noodoproepsysteem en de beschikking 
over een videofoon bieden extra 
veiligheid voor de residenten. Ook 
distributie voor telefonie en tv-
distributie is voorzien.

• Alle flats zijn vlot te bereiken via een 
moderne lift.

• De grote ramen zorgen voor een 
optimale lichtinval in de ruime 
appartementen en een goede isolatie 
staat borg voor minieme geluidshinder.

• Persoonlijk meubilair en opschik 
naar eigen keuze beklemtonen de 
huiselijkheid.

• Er is een wasserette aanwezig.

IMogelijke dienstverlening

• Personen die tussenkomst wensen, 
kunnen beroep doen op de sociale 
dienst. Deze dienst helpt bemiddelen in 
het bekomen van thuiszorg op diverse 
niveaus

- thuisverpleging
- poetsdienst
- boodschappendienst
- oplossen van technische en 

administratieve problemen.

• De residentieraad draagt bij aan 
suggesties en een permanente 
verbetering van de leefsituatie.

• De bewoners hebben de mogelijkheid 
om een warme maaltijd thuis bezorgd 
te krijgen.

• Als de graad van zorgbehoevendheid 
te zwaar wordt en zelfstandig leven 
moeilijker, zal bemiddeld worden in 
verdere opvang naar keuze. Dit kan het 
dagverzorgingscentrum “Tagaste” zijn, 
behorend tot dezelfde initiatiefnemer 
of woonzorgcentrum Huize Maria 
Troost. Behalve de zelfredzaamheid 
van de oudere zijn er geen bijkomende 
opnamecriteria van toepassing.

nrichting


