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Zorgresidentie OLV-ter-Rive, erkend onder nummer PE 948 en VZB 2132, is een christelijk 

geïnspireerd woon-en zorgcentrum dat openstaat voor een diversiteit van bewoners en 

medewerkers. 

De zorgresidentie biedt een thuis aan 100 residenten.  

 

DOEL 

Zorgresidentie OLV-ter-Rive wil een THUIS bieden aan alle senioren, ongeacht hun politieke, 

filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht fysische, psychische en/of sociale 

zorgbehoefte. 

 

DIENSTVERLENING 

- onthaal en opname 

- sociale dienst 

- permanente zorg- en dienstverlening aangepast aan de behoeften 

- evenwichtige maaltijden, bereid in eigen keuken en met mogelijkheid tot dieetmaaltijd 

- activiteiten door ergo-en animatieteam 

- kinesitherapie (op doktersvoorschrift) 

- kapsalon : op afspraak 

- technische dienst 

- vrijwilligerswerking 

 

DE KAMER 

- afzonderlijke sanitaire ruimte met toilet en lavabo 

- directe telefoonlijn 

- oproepsysteem 

- aansluitingsmogelijkheid voor TV  

- standaardkamerinrichting : aangepast bed, nachtkastje en kleerkast met mogelijkheid 

tot verdere inrichting met klein meubilair, zoals tafel, stoelen, tv-meubel, … 

 

  



 

 

ANDERE FACILITEITEN  

- gezellige zit- en leefruimtes met koffie automaat en televisie 

- buitenterras 

- cafétaria (open op woensd.en vrijd. tussen 14 en 17 u) 

- tuin 

- mogelijkheid tot maaltijd voor bezoek 

- kapel en mogelijkheid tot communie 

 

VERBLIJFSKOSTEN 

De dagprijs varieert van € 57,90 tot € 62,20 (éénpersoonskamer) en van € 50,20 tot € 52,20  

(echtpaarkamer) en dit afhankelijk van het kamertype. 

In deze dagprijs zijn de leef-, woon- en zorgkosten begrepen. 

 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING 

Indien u verdere info wenst of graag een kijkje komt nemen, dan mag u contact opnemen met 

de verantwoordelijke voor een afspraak.   

Inschrijven op de wachtlijst brengt geen verplichtingen met zich mee. 
 

Martine Matthijs 

Tel. : 09 224 29 91 

Maandag en donderdag : vanaf 9 uur tot 16 uur.   

Dinsdag, woensdag en vrijdag : vanaf 9 uur tot 12:30 uur. 

@ : martine.matthijs@olvterrive.be 
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