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Wilt u ons een vraag stellen?
Bel ons gerust op en vraag naar de sociale dienst.
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WZC De Zilvermolen is een uiterst modern 
woon- en zorgcentrum met zorgkamers, 
assistentiewoningen en kortverblijf in het 
centrum van Zwijnaarde. Door ons constante 
streven naar vakkennis kunnen wij u een 
continuïteit van zorg in alle levensfases bieden.

Wenst u meer over onze visie te weten te 
komen? Vraag dan naar ons gratis boek ‘Thuis is 
waar ik zorgeloos ben’ aan het onthaal van WZC 
De Zilvermolen.

2612017 HeerwegZuid 126  Google Maps

https://www.google.be/maps/place/HeerwegZuid+126,+9052+Gent/@51.0089824,3.700441,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3739f9d517133:0xc290668f8718186c!8m2!3d50.9984286!4d3.7088262 1/2

Map data ©2017 Google 500 m 

Heerweg-Zuid 126

Map data ©2017 Google

Een assistentiewoning bestaat steeds uit 
een slaapkamer, woonkamer, een sluitbare 
badkamer en kitchenette. In de dagprijs van 
assistentiewoningen is onder andere het 
volgende inbegrepen:

• De flats zijn standaard uitgerust 
met flatscreentelevisie, keuken, 
verlichtingsarmatuur en gordijnen;

• tv- en telefoonabonnement;
• wifi;
• onderhoud gemeenschappelijke delen en 

tuin;
• gebruik wellness
• gebruik tablet;
• verwijdering huisvuil.
Onze dagprijzen kan u steeds raadplegen op onze website. 



doen mee met de geplande activiteiten of maken 
gebruik van de wellness of fitness. Ze voelen zich 
hier thuis en geapprecieerd.

“Maar we blijven ook niet altijd hier”, vertelt 
Raymonde.  Hun auto heeft misschien wel een 
eigen standplaats in de ondergrondse parking, 
maar die plaats is vaak leeg. “Soms gaan we ‘t 
stad of op reis. Elke maand gaan we zeker eens 
naar de zee.”

“Toekomstgericht zijn ze hier ook mee met de 
tijd”, gaat Arie verder. “We kunnen met de tablet 
in onze zetel zitten en het internet raadplegen. 
We kunnen er ook de weekmenu op bekijken, de 
domotica mee bedienen of hulp mee aanvragen.” 
Hun voordeur en de deur van de parking openen 
ze met hun eigen badge. Koken doen ze op de 
elektrische kookplaat in hun eigen woning. Of, 
wanneer ze zin hebben, eten ze samen met de 
andere assistentiebewoners in de Grand Café.

“Hier zitten we op hotel”, besluit Raymonde.

Veilig

Een goede levenskwaliteit is van groot belang. 
Voel u goed door middel van de helende omge-
ving, de rust, vrijheid en veiligheid. Voor uw zorg 
kan u steeds beroep doen op thuisverpleging of de 
permanentie vanuit het WZC.

Faciliteiten

Naast een thuis bieden wij u graag extra comfort 
aan. Zo kan u een afspraak maken in ons kapsa-
lon of enkele boodschappen doen in het winkeltje. 
Onze Grand Café staat steeds open voor u en uw 
familie. 

In onze wellness glijdt de stress zo van u af. In de 
fitness kan u  uw spieren trainen. Vervolgens staan 
de infraroodwand, de jacuzzi en de sauna u op te 
wachten. Het kan allemaal.

De hele inrichting staat volledig in het teken van 
een helende werking. Het is een omgeving waarin 
beperkingen terug mogelijkheden worden. Eigen-
heid en respect voor het individu staan steeds 
voorop.

Neem uw toekomst zelf in handen

“Wij zijn het systeem vooruit gelopen”, vertelt 
Arie. “In de plaats van dat ze ons ergens hebben 
moeten plaatsen tegen onze zin, hebben we zelf 
de plaats en het tijdstip gekozen.”

Arie en Raymonde zijn bewoners van een 
assistentiewoning in WZC De Zilvermolen. Hij 
was mechanieker in een haringrokerij, zij werkte 
als zorgkundige. Nu zijn ze beide op pensioen.

De overgang naar een kleinere woning was voor 
hen geen hinder. Ze verkochten hun oude meubels 
en zochten een moderne, nieuwe inrichting. Nu 
bereiken ze elke ruimte met een paar stappen: 
de open keuken, hun living, de slaapkamer en de 
badkamer met douche, toilet en lavabo. Kuisen 
doen ze nog zelf, maar ze kunnen ook gebruiken 
maken van dienstencheques.

“Wij hebben hier onze vrijheid”, zegt Arie. 
Raymonde helpt vaak bij het ontbijt op de 
woonzorgafdelingen en bedient de mensen in de 
Grand Café. Arie legt dan weer elke gebeurtenis 
in De Zilvermolen vast op de gevoelige plaat. Ze 


