Aan de inwoners van Herdersem

ZORGCAMPUS
DENDERRUST

PROJECT 20/24
EEN WISSEL OP DE TOEKOMST

Beste inwoner,

Zoals u wellicht reeds vernomen heeft, zal onze zorgcampus Denderrust op
termijn vernieuwd en uitgebreid worden.
Immers, vanuit onze visie waarbij de bewoner centraal staat in onze
dienstverlening, wensen wij met de realisatie van dit toekomstproject de meest
geschikte woon- en leefomgeving, de juiste omkadering en de beste zorg aan te
bieden.
In combinatie met de verdere uitbouw van gerichte (interne en externe)
dienstverlening beogen we vooral ook een open en voor iedereen toegankelijke
omgeving te creëren welke nog meer een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de
Herdersemse leefgemeenschap.
Dit ambitieuze toekomstproject is het werk van velen, geconcentreerd rond
een samenwerkingsverband tussen architectenbureau A33, bouwonderneming
Juri en Denderrust. De gezamenlijke expertise, competentie en ervaring staan
garant voor het welslagen van dit onderscheidend woonzorgproject.
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woon-leefzorgomgeving en een zorghotel voor tijdelijke bewoners in kortverblijf.

Cluster 3
Publieke cluster met onthaal en kantoorruimte, dagverzorgingscentrum,
lokaal dienstencentrum, uitgebreide ontmoetingsruimte en beschikbare
vergaderfaciliteiten.
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Alle afzonderlijke clusters, alsook de bestaande residentie ’t Oud Klooster,
worden met elkaar verbonden door semi-ondergrondse verbindingen,
beschikbaar voor bewoners, bezoekers en medewerkers.
Dit concept garandeert tenslotte het maximale behoud van de tuin en een
groene omgeving, toegankelijk voor iedereen.
Graag hadden wij u reeds in het voorjaar uitgenodigd om onze plannen toe
te lichten. Omwille van de noodzakelijke coronamaatregelen was en is dit
helaas nog steeds niet mogelijk.
Voor meer info verwijzen wij u dan ook graag door naar onze website
www.denderrust.be
Heeft u trouwens verdere vragen of suggesties?
Aarzel niet u te richten tot Freddy Horlez – algemeen directeur
WZC Denderrust vzw – Alfons De Cockstraat 12a – 9310 Herdersem
Tel. : 053/60.60.40 (onthaal, maandag - vrijdag, 8-16u)
Email : directie@denderrust.be
Website : www.denderrust.be

