Voor meer informatie en foto’s:
www.wzcsporenpark.be

V.U.: Sporenpark, Terrilpark 1, 3582 Beringen. Niet-bindende foto’s.

Voor een bezoek of vragen:
bel naar 011 96 00 30 of
mail naar info@wzcsporenpark.be

Geniet van het leven
• Elke dag bereidt onze chef-kok lekkere verse
maaltijden in eigen keuken, daarbij wordt ook
rekening gehouden met uw dieet.
• U kunt bij ons ook naar de kapper, de pedicure,
gymnastiek volgen in de kineruimte of gebruik
maken van een van de diverse leefruimtes of de
mooi aangelegde tuin. U en uw familie zijn natuurlijk
ook altijd welkom in onze gezellige cafetaria.
• Wie dat wenst, kan deelnemen aan het ruime
aanbod van activiteiten onder leiding van het
animatieteam. Elke dag valt er iets anders te

Terrilpark 1 • 3582 Beringen
T. 011 96 00 30
E. info@wzcsporenpark.be

beleven. Elke dag is een nieuwe dag.

Warme zorg in een comfortabele
en veilige omgeving

Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Beringen-Mijn
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ergotherapeut en onderhoudsmedewerkers.

Comfort en zorg centraal

• Voor personen met dementie hebben we een
veilige omgeving gecreëerd in een beschermde

• Wij beschikken over 104 kamers voor permanent
verblijf, waarvan 1 gekoppeld (voor een echtpaar) en
6 kamers voor kortverblijf.   Er zijn meerdere types

en verzekeren u van een zorgeloze

kamers van “Comfort” tot “Superior”.  De mooie, ruime

oude dag waarin u centraal staat.

kamers kijken uit op het mijnterrein of de naast gelegen

afdeling met een eigen binnentuin waar zij omringd
worden door gespecialiseerde zorgmedewerkers.
Ook bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben,
worden deskundig begeleid.

buurt.   Standaard is elke kamer voorzien van een

• Indien u nood hebt aan tijdelijke opvang in een

comfortabel  hoog-laagbed, nachtkastje (bureautje bij

comfortabele, zorgzame en veilige omgeving

kortverblijf), tafel, stoelen en een comfortabele zetel.

omdat het u om een of andere reden even niet

In de ingebouwde kleerkast kan een koelkast voorzien

lukt om alleen te wonen, omdat uw mantelzorger

worden  (deze is inbegrepen bij het kortverblijf).  De

een weekje vakantie neemt of omdat u wil komen

eigen badkamer heeft een inloopdouche, toilet en

revalideren, dan kunt u bij ons terecht voor een

lavabo. Verder heeft iedere kamer telefoon, televisie

kortverblijf. U beschikt over dezelfde faciliteiten als

en een draadloos oproepsysteem. Uiteraard heb u de

onze vaste bewoners.

vrijheid de kamer naar eigen smaak in te richten.
• De woonzorgcampus bevindt zich op een terrein
met ruime parkeergelegenheid en veel groene zones.
Op alle verdiepingen zijn er leefruimtes en ruime
terrassen. Daarnaast heb je de gezellige cafetaria  met
eigen terras. Alles werd ingericht met kwalitatief en
stijlvol meubilair en geeft een warme, huiselijke sfeer.

