
ACCOMMODATIE 

Ten Vesten beschikt over 60 individuele woon-
gelegengheden.  Ten Vesten ligt vlak tegen het 
WZC Huize Wieltjesgracht.   

 
Iedere flat heeft:  
     een afzonderlijke inkom 
 een keukenhoek  met berging 

 Slaapkamer 

 Afzonderlijk toilet 

 Badkamer met douche  

 Gezellige leefruimte 

 Terras   

 

Iedere assistentiewoning is voorzien van een 
noodoproepsysteem, telefoonaansluiting en 
televisiedistributie.    

 

Via de lift kan men zich gemakkelijk verplaat-
sen naar de andere verdiepingen,  de gemeen-
schappelijke ruimtes of naar de tuin.   

 

INLICHTING EN/OF AANVRAAG 

 

 Bij voorkeur op afspraak.  

Directie 

Dhr. Vieren Marnix 

Tel. 057/22 69 40 

E-mail: marnix.vieren@wieltjesgracht.be 

 

Sociale dienst 

Mw. Prinsier Emmely 

Tel. 057/22 69 58 

E-mail: emmely.prinsier@wieltjesgracht.be 

Mw. Breyne Els 

Tel. 057/22 69 41 

E-mail: els.breyne@wieltjesgracht.be 

 

 

 

 

    

GROEP VAN               
ASSISTENTIEWONINGEN 
‘TEN VESTEN’ 

    

Wieltjesgracht vzw 

Lange Torhoutstraat 29 
8900 Ieper 
Tel. 057/20 80 71 

E-mail: info@wieltjesgracht.be 

www.wieltjesracht.be 

BE 0460.782.068 

RPR Gent, afdeling Ieper 



DOELGROEP 

De assistentiewoningen Ten Vesten zijn 60 
comfortabele woongelegenheden die zich 
richten naar zelfredzame ouderen vanaf 65 
jaar.  Men kan nog  zelfstandig wonen, maar 
wenst de nabijheid van een zorg voorzie-
ning waar ze op kunnen terugvallen  indien 
nodig.  

 

Respect voor privacy en zelfstandigheid zijn 
hier twee belangrijke waarden.   
 

LIGGING 

Residentie Ten Vesten ligt aan de rand van 
het centrum van stad Ieper. Dichtbij de Gro-
te Markt, verschillende winkels en diensten. 
Daarnaast is het gelegen in de onmiddellijke 
omgeving van de Vestingen.  

AANBOD 

 
De woonassistent kan je helpen bij allerlei admi-
nistratieve zaken, zorgbemiddeling en coo rdina-
tie van thuiszorgondersteunende diensten.   

In noodsituaties kan men 24u/24u beroep doen 
op het gekwalificeerd personeel van het woon-
zorgcentrum.  Dit kan via het noodoproepsys-
teem  

 

Bij problemen van technische aard kan men be-
roep doen op de technische dienst. 

 

De bewoners kunnen beroep doen op de dienst    
warme maaltijden of men kan naar de cafeta-
ria van het woonzorgcentrum komen.   

 

Verder kan men beroep doen op een kapster,  

 Er is tevens ook een mogelijkheid tot het  huren 
van een carport.  Naast de carport is er ook een 
ruime fietsenstalling.   

 

 

 

 

 
 

 

    

   

KOSTPRIJS 

De dagprijs voor een assistentiewoning be-
draagt 19,00 EUR. 

Volgende zaken zijn inbegrepen in de dagprijs: 

 Huur flat 

 Gebruik en onderhoud gemeenschappe-
lijke ruimtes, lift, fietsenstalling en tuin  

 24/24 uur permanentie. 

 Brandverzekering van persoonlijke in-
boedel. 

 Deelname activiteiten. 

 Begeleiding  woonassistent 

Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de dag-
prijs: 

 Water– en elektriciteitsverbruik. 

 Aansluiting telefoon en televisie. 

 Huur carport (28 EUR/maand). 

 Ophalen van huisvuil (2,50 EUR/maand). 

 Kosten huisarts, apotheek, kinesist,  
poetshulp, gezinshulp,  thuisverpleging …  

 


