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Welkom in de woonzorgcentra van Motena. 
Woonzorgcentra met de W van Welkom. De W van 
Warmte. Van Wandel gerust eens binnen. Van Wens je 
verder nog iets? En van Werksfeer.

In deze brochure kom je te weten wat we 

allemaal doen om jou de beste tweede 

thuis te geven die je je kan wensen. 

We laten je kennismaken met onze 

vier woonzorgcentra, de verschillende 

woonmogelijkheden die ze bieden en hoe je 

je aanmeldt.  

Verder geven we je ook nog mee van welke 

andere zorgdiensten van Motena je gebruik 

kan maken. Maar eerst vertellen we je alles 

over de gedeelde gedachte van gastvrijheid 

die elk van onze woonzorgcentra in hun 

hart dragen. En daarvoor moeten we 

beginnen bij de naam Motena zelf.

Motena verwijst naar het Japanse Omotenashi, een 

eeuwenoud begrip dat ook vandaag nog altijd leeft. Het 

laat zich het best vertalen als ‘gastvrijheid’. Voor ons 

betekent het dat onze medewerkers er alles aan doen 

om jou elke dag een glimlach te bezorgen. We gaan 

dagelijks voor kwaliteitsvolle en betaalbare zorg, zodat 

jij je kan blijven ontplooien, in welke fase van je leven je 

ook zit.

Op de volgende pagina’s ontdek je hoe onze woonzorgcentra de 

Omotenashi-gedachte omzetten naar een Welkom-filosofie.

Welkom Japanse gastvrijheid
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De W van Warmte
Warme zorg is voor ons het allerbelangrijkste. Praten. Luisteren. Begrijpen wat jij 

nodig hebt. Om zo op basis van jouw behoeftes en noden de juiste oplossingen 

te zoeken. We zijn er voor je.

De W van Wandel gerust eens binnen
Een woonzorgcentrum is een open huis. Een plek om nieuwe mensen te leren 

kennen en vrienden en familie te ontvangen. In contact te blijven staan met 

elkaar. Fysiek of digitaal. We werken elke dag aan nieuwe manieren om mensen 

welkom te heten. Wandel dus gerust eens binnen.

De W van Wens je verder nog iets?
Mensen staan bij ons op de eerste plaats. En aangezien ieder mens anders is, 

moet onze aanpak daarop afgestemd zijn. We werken dus graag op maat van 

onze bewoners. En passen ons aan waar nodig. Jij beslist hoe je dag eruit ziet. 

Da’s voor ons niet meer dan normaal.

De W van Werksfeer
We zorgen niet alleen goed voor jou, maar ook voor onze eigen medewerkers. 

Want als onze medewerkers een glimlach op hun gezicht hebben, dan profiteert 

iedereen daarvan. Ken je iemand die misschien bij ons wil werken? Verwijs hen 

dan gerust door naar onze openstaande vacatures www.motena.be.

De woonzorgcentra van Motena hebben allemaal 

hun eigenheid, maar wel een gedeelde visie: de 4 

W’s van Welkom. Deze vier pijlers laten zien wat wij 

belangrijk vinden. De welkom-gedachte is een gastvrije 

gedachte. Iedereen moet zich welkom voelen in onze 

woonzorgcentra. Jij als bewoner, maar ook je vrienden 

en familie. Wat betekent dat in de praktijk? We lijsten het 

hieronder even op.

De 4 woonzorgcentra van Motena zijn geen klassieke 

woonzorgcentra. We kiezen heel bewust voor een eigen 

concept, waarbij we ook proberen om zo veel mogelijk 

hetzelfde te houden als thuis. Zodat jij kan blijven 

ontmoeten. Blijven leren. Blijven ontdekken en vooral: 

blijven genieten.

Met alle woonzorgcentra samen geven we een nieuwe thuis aan een 460-tal 

senioren. Elk woonzorgcentrum is uniek, maar bouwt wel verder op enkele 

basisprincipes.

• Wonen staat centraal, we doen er alles aan om je je hier thuis te laten voelen.

• Je krijgt bij ons de beste zorgen en de ruimte om jezelf te zijn.

• Je kan het dagritme aanhouden zoals je gewend bent.

• Je leeft in kleine, intieme groepen, waar geborgenheid en het familiale leven 

voorop staan.

• Je kan nieuwe mensen blijven ontmoeten, vrienden en familie blijven 

ontvangen en je hobby’s blijven verderzetten.

De 4 W's van Welkom Onze woonzorgcentra

“Al onze woonzorgcentra sluiten 
zo goed mogelijk aan bij jouw 
vertrouwde thuissituatie. Jou 
comfortabel laten wonen en 
kwaliteitsvolle zorg verlenen, staat 
centraal bij alles wat we doen.”

— Laurent Hostekint, 
     Directeur Zorg bij Motena

Overtuigd dat je bij ons in goede handen bent?

Meld je dan aan om bij ons te komen wonen. Hoe je dat doet,  

lees je op pagina 21.

Welkom!
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De warme thuis van 90 bewoners met 

dementie of een psychische zorgbehoefte. Je 

vindt dit gezellige woonzorgcentrum in het 

centrum van Roeselare aan de Ronde Kom.

Lees meer over dit woonzorgcentrum op 

pagina 14

Een open huis in het dorp van Rumbeke, 

waar 91 senioren met een fysieke 

zorgbehoefte of dementie zich elke dag 

kunnen blijven ontplooien.

Lees meer over dit woonzorgcentrum op 

pagina 16

Een woonzorgcentrum in hartje Roeselare 

waar 151 bewoners genieten van een eigen 

bistro, een fantastische tuin en een vleugje 

kunst doorheen het gebouw.

Lees meer over dit woonzorgcentrum 

op pagina 10

Een woonzorgcentrum in een prachtige 

omgeving dat in 8 kleine intieme leefgroepen 

van 15 bewoners, wonen en zorg voorziet 

voor 123 fysiek zorgbehoevende bewoners en 

mensen met dementie.

Lees meer over dit woonzorgcentrum 

op pagina 12

Onze faciliteiten: voor elke 
behoefte een oplossing

Onze medewerkers luisteren en begrijpen wat jij 

nodig hebt. Want iedereen is uniek en vraagt om 

een unieke omgang. Ook onze woonzorgcentra zijn 

verschillend, met professionele begeleiding en een 

aangepaste aanpak voor de specifieke groepen waarop 

elk woonzorgcentrum zich toelegt. Maar tegelijk vind je 

bij ons ook heel wat overeenkomsten. Op de volgende 

pagina’s kom je meer te weten over de voorzieningen 

waarop je in elk woonzorgcentrum van Motena kan 

rekenen.
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Kamers voorzien van alle comfort
Je kamer heeft een eigen badkamer met wastafel en toilet, basismeubilair (bed, 

tafel, 2 stoelen), een tv en een koelkast, ... Kleed ze gerust naar eigen smaak aan, 

zodat je je niet alleen thuis voelt, maar ook echt thuis bént.

 
Leefgroepen en gemeenschappelijke leefruimtes
De meeste van onze bewoners leven gezellig samen in verschillende leefgroepen. 

In deze leefgroepen kan je blijven genieten van privacy, levenskwaliteit en een 

gezellig familiegevoel zoals thuis. In de gemeenschappelijke leefruimtes kunnen 

bewoners samenkomen om te eten, een activiteit te volgen of wat te rusten.

Voorzieningen voor koppels
Je hoeft je geen zorgen te maken: niet alleen jij bent welkom bij ons, je partner 

is dat ook. In elk van onze woonzorgcentra kan je comfortabel en gezellig 

samenwonen zoals jullie dat thuis deden.

Eigen cafetaria
Elk van onze woonzorgcentra heeft een eigen cafetaria, bistro of restaurant. Leuk 

om even op café te gaan met andere bewoners, maar ook om te genieten van een 

hapje of drankje met vrienden, familie of buurtbewoners. Iedereen is welkom bij 

ons!

Vers, gezond eten
In alle woonzorgcentra van Motena bereiden we onze menu’s dagvers in de 

keuken ter plaatse. Daarbij focussen we op kwaliteit, variëteit en de beleving van 

de gerechten. Elke bewoner krijgt gezonde, afwisselende en voldoende voeding, 

aangepast aan zijn of haar specifieke gezondheidstoestand. Vertelden we al dat 

het allemaal ook echt om duimen en vingers bij af te likken is?

Professioneel en warm team
Op elke afdeling zorgt een hartelijk team van specialisten onder leiding van 

een teamcoach ervoor in dat niemand iets tekortkomt. Zo’n team bestaat uit 

verpleegkundigen, zorgkundigen, een kinesist, medewerkers kamerzorg en een 

ergotherapeut/animator.

Wist je dat er ook een psycholoog wordt ingezet om het psychisch welbevinden 

van onze bewoners te versterken?

Woon-leef-coach
In het team op je afdeling is ook een leefgroepbegeleider die zich nog eens extra 

inzet om het leven bij ons af te stemmen op jouw interesses, wensen en talenten.

Enthousiaste vrijwilligers
In onze woonzorgcentra lopen ook een heleboel enthousiaste vrijwilligers rond 

die met plezier een handje toesteken. Familie en vrienden zijn trouwens ook 

welkom om te helpen bij verzorging, activiteiten, maaltijd ... Want hoe meer onze 

bewoners hun familie kunnen zien, hoe liever.

Verhuisservice
Klaar om te verhuizen maar wat extra hulp nodig? De helpende handen van onze 

gratis verhuisdienst doen al het nodige voor je, zodat het vlot verhuizen van je 

spullen naar je nieuwe thuis het laatste van je zorgen is.

Faciliteiten
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WZC De Waterdam ligt in hartje Roeselare, naast het 

AZ Delta-ziekenhuis, campus Brugsesteenweg. Met 151 

woongelegenheden, een dienstencentrum, bistro en 

buurtrestaurant onder één dak, is er hier van verveling nooit 

sprake. Wat De Waterdam helemaal uniek maakt, is dat je er ook 

heel wat kunst kan spotten: van de opmerkelijke kunstwerken in 

de gangen tot de street art in de tuin.

Specifieke begeleiding

Het team van De Waterdam verwelkomt 

zowel mensen met een fysieke zorgbehoefte 

als mensen met dementie.

Woonmogelijkheden

 ➤ Kortverblijf (3 kamers)

 ➤ Wonen (148 kamers)

 ➤ Dienstencentrum

Graag meer weten over De Waterdam 

of een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek?

Neem een kijkje op www.wzcdewaterdam.be, 

spring eens binnen of contacteer het team 

via de onderstaande gegevens.

WZC De Waterdam

Handelsstraat 37 - 8800 Roeselare

e.  info@wzcdewaterdam.be

t.  051 27 09 00

Onze maatschappelijk werkers

Hilde Vergote

e.  hilde.vergote@motena.be

t.  051 27 09 16

Katia Denys

e.  katia.denys@motena.be

t.  051 27 09 17

“Wandelaars, fietsers, bezoekers ... De kans om 

een babbeltje te slaan is hier nooit veraf.”

Ons dienstencentrum, bistro en buurtrestaurant in ons huis zorgen dagelijks 

voor extra leven in de brouwerij. Buurtbewoners en passanten springen 

binnen voor een koffie of een lekkere lunch. Hiermee scheppen we kansen op 

ontmoeting en gezellig genieten voor wie er woont en op bezoek komt.

— Marian Claeys, directeur De Waterdam
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WZC De Zilverberg is een prachtig woonzorgcentrum op 

de Zilverberg dat een warme, tweede thuis voorziet voor 123   

bewoners. In kleine, intieme leefgroepen van telkens slechts 

15 bewoners leven ze er volgens het dagritme van thuis. Want 

je thuis voelen en het familiale leven verderzetten, staan hier 

voorop. Verder vind je er naast bewoners en bezoekers ook buren, 

wandelaars en fietsers en gebruikers van het dienstencentrum die 

zitten te genieten van een heerlijke lunch in het restaurant of van 

een verfrissend drankje in het Grand Café. 

Specifieke begeleiding

De medewerkers van De Zilverberg 

verwelkomen zowel mensen met een fysieke 

zorgbehoefte als mensen met dementie. 

 ➤ Oriënterend kortverblijf (5 kamers)

 ➤ Wonen (118 kamers)

 ➤ Dienstencentrum

Graag meer weten over De Zilverberg 

of een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek?

Neem een kijkje op www.wzcdezilverberg.be, 

spring eens binnen of contacteer het team 

via de onderstaande gegevens.

WZC De Zilverberg

Knokuilstraat 35 - 8800 Rumbeke-Roeselare

e.  info@wzcdezilverberg.be

t.  051 26 26 70

“Het beste is thuis, maar na thuis is het verblijf in 

De Zilverberg het beste waar je op mijn leeftijd kan 

zijn. Het is er zeer aangenaam en ze zorgen hier 

ontzettend goed voor mij.”

Onze maatschappelijk werkers

Laure Misseeuw

e.  laure.misseeuw@motena.be

t.  051 26 26 74

Jessie Bruggeman (oriënterend kortverblijf)

e.  jessie.bruggeman@motena.be

t.  051 26 26 87

Onze bewoners leven in kleine, intieme leefgroepen van telkens slechts 15 bewoners, 

volgens het dagritme dat ze thuis gewoon waren. Het zo veel mogelijk benaderen van 

het familiaal leven, het zich thuis kunnen voelen in een vriendelijke en gastvrije sfeer 

en het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding staan centraal bij alles wat we hier doen.

— Philippe Schollaert , directeur De Zilverberg
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Ter Berken ligt in hartje Roeselare aan de Ronde Kom en 

het AZ Delta-ziekenhuis, campus Brugsesteenweg. Dit 

woonzorgcentrum voorziet een thuis voor 90 bewoners. 

Veel van hen vind je terug in de ruime woonkamers waar ze 

met de medewerkers en 15 andere bewoners samenleven. 

Elke verdieping telt twee woonkamers. Je voelt de warmte, 

gezelligheid en huiselijke sfeer dan ook vanaf dat je hier 

binnenkomt. Passeer gerust een keer om het zelf te ervaren, of 

om op ons terras te komen genieten van een hapje, drankje en 

het mooiste zicht op de Ronde Kom.

Specifieke begeleiding

Het team van Ter Berken verwelkomt 

ouderen met psychische kwetsbaarheid en 

dementie. 

 ➤ Kortverblijf (1 kamer)

 ➤ Wonen (89 kamers)

Graag meer weten over Ter Berken 

of een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek?

Neem een kijkje op www.wzcterberken.be, 

spring eens binnen of contacteer het team 

via de onderstaande gegevens.

Onze bewoners zijn psychisch kwetsbaar of hebben een vorm van dementie. Daarom 

geven we hen dagelijks de vaste structuur die hen rust brengt, aangevuld met fijne, 

zinvolle activiteiten en zorg op maat. Want iedereen is anders. We focussen dan ook 

veel meer op meeleven en meewonen in plaats van verzorgen en verplegen alleen.

— Ann Catteeuw, directeur Ter Berken

WZC Ter Berken

Zijstraat 59 - 8800 Roeselare

e.  info@wzcterberken.be

t.  051 24 96 54 “We willen meer doen dan verzorgen en verplegen.”

Onze maatschappelijk werker

Emilie Pauwels

e.  emilie.pauwels@motena.be

t.  051 25 99 04
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WZC Sint Henricus ligt in het centrum van Rumbeke en vormt 

een thuis voor 91 senioren die er genieten van een maximum 

aan privacy en persoonlijke vrijheid. Je vindt hier veiligheid, 

geborgenheid en gezelligheid, met de mogelijkheid om nieuwe 

mensen te ontmoeten en je talenten op verschillende vlakken 

te blijven ontplooien. Dat allemaal in een open huis waar je 

professionele zorg krijgt op maat van je unieke noden en behoeftes. 

In het gebouw vind je trouwens ook het Pluk-de-dagcentrum, 

een dagverzorgingscentrum waar dagelijks tot 50 thuiswonende 

senioren genieten van de kleine dingen in het leven, terwijl ze 

ondersteuning krijgen waar nodig.

Specifieke begeleiding

De medewerkers van Sint Henricus 

verwelkomen zowel mensen met een fysieke 

zorgbehoefte als mensen met dementie.

 ➤ Kortverblijf (3 kamers)

 ➤ Wonen (88 kamers)

 ➤ Woonassistentie voor de 18 assistentieflats 

Trochus naast het woonzorgcentrum

Graag meer weten over Sint Henricus of een 

afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?

Neem een kijkje op www.wzcsinthenricus.be, 

spring eens binnen of contacteer het team  

via de onderstaande gegevens.

Onze bewoners vinden bij ons de veiligheid, geborgenheid en gezelligheid terug 

die ze kennen van thuis. Sint Henricus is een open huis waarin nieuwe mensen 

ontmoeten en jezelf blijven ontplooien elke dag opnieuw een belangrijke rol spelen.

— Paul Callebert, directeur Sint Henricus

WZC Sint Henricus

Sint-Rochusstraat 12 - 8800 Rumbeke-Roeselare

e.  info@wzcsinthenricus.be

t.  051 24 11 01 “Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een hartverwarmende omgeving.”

Onze maatschappelijk werker

Ine Bostoen

e.  ine.bostoen@motena.be

t.  051 26 90 33
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Al is het voor even of voor het leven: bij ons ben je welkom. In elk van onze 

woonzorgcentra gaan we tot het uiterste om je een warm thuisgevoel te geven. 

Hoe we dat doen? Door respect te tonen voor jouw eigenheid, door je van al het 

nodige comfort te voorzien, door je uitmuntende zorg te verlenen en nog veel 

meer.

Hier krijg je een kort overzicht van de 3 verschillende manieren om in onze 

woonzorgcentra te verblijven. Op de volgende pagina’s vind je meer details over 

deze verblijfstypes: Kortverblijf, oriënterend kortverblijf en Wonen.

Heb je het even wat moeilijker om alleen thuis te wonen? Wat minder 

ondersteuning thuis? Misschien kom je wel net uit het ziekenhuis? In al die 

gevallen kan je bij ons terecht voor een tijdelijk verblijf tot je terug in vorm bent 

Woonmogelijkheden

Kortverblijf

om veilig naar huis te keren. Ook om je mantelzorger even een adempauze 

te geven, is een kortverblijf de ideale oplossing. Terwijl je bij ons bent kan je 

rekenen op al onze faciliteiten en krijg je alle medische verzorging die je 

nodig hebt. En wanneer je weer naar huis gaat, staat de thuiszorgdienst van 

Motena klaar om je te helpen als dat nodig is. 

Duurtijd
Je tijdelijk verblijf telt maximum 60 opeenvolgende dagen. Elk jaar kan je tot 

90 dagen genieten van een kortverblijf.

Vraag je kortverblijf aan
Op zoek naar meer informatie of meteen een kortverblijf aanvragen?

e.  kv@motena.be

t.  051 25 99 00

Na je aanvraag krijg je alle informatie over reserveren en het in orde brengen 

van de administratie. Ongeveer 1 maand voor de startdatum van je verblijf 

neemt ons woonzorgcentrum contact met je op voor de praktische regeling.

Je mutualiteit voorziet een tegemoetkoming voor de kosten van je kortverblijf.
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Tijdens een oriënterend kortverblijf woon je gedurende een korte periode in 

De Zilverberg, terwijl we samen met jou en je omgeving op zoek gaan naar de 

beste thuiszorgondersteuning of de beste woonvorm. Je wordt begeleid 

door een vast team van zorgverleners, waaronder de maatschappelijk werker, 

ergotherapeut, verpleegkundige en psycholoog. Samen gaan we op zoek 

naar een gepaste oplossing en deze kan zijn: thuis wonen met begeleiding, 

gebruikmaken van ons Pluk-de-dagcentrum, een doorverwijzing voor verder 

onderzoek in een ziekenhuis, een opname in een woonzorgcentrum, een 

kortverblijf, … We onderzoeken graag samen met jou wat de beste manier is om je 

vooruit te helpen.

Duurtijd
Je boekt een periode van minstens 14 opeenvolgende dagen. Elk jaar kan je tot 

60 dagen van het oriënterend kortverblijf in De Zilverberg gebruikmaken.

Vraag je oriënterend kortverblijf aan
Op zoek naar meer informatie of meteen een kortverblijf aanvragen?

e.  jessie.bruggeman@motena.be

t.  051 26 26 87

Je hebt besloten om bij ons te komen wonen? Je bent van harte welkom. 

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is natuurlijk een enorme verandering. 

Zowel voor jou als je omgeving. We staan je dan ook bij vanaf de eerste stap om 

de verhuis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als nieuwe bewoner kom je terecht in een warme, hartelijke en levendige 

omgeving waar je nieuwe mensen kan blijven ontmoeten, vrienden en familie 

kan ontvangen en je hobby’s of vrijetijdsbesteding kan blijven verderzetten.

Kom gerust een keertje kennismaken
Benieuwd om eens te komen kijken hoe het eraan toegaat in onze 

woonzorgcentra? We vertellen je alles over hoe het is om bij ons te wonen tijdens 

een kennismakingsgesprek. 

Oriënterend kortverblijf

Wonen

Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
De dagprijzen van onze woonzorgcentra bevatten zowel de kostprijs voor de 

huisvesting, de verzorging en de verschillende activiteiten. Ook de kine en het 

wassen van je persoonlijk linnen zijn in deze prijzen inbegrepen.

Bekijk onze dagprijzen
Je vindt alle prijzen van onze zorgverlening als aparte bijlage in deze brochure 

en op onze websites.

Vraag een plaats aan in onze woonzorgcentra
Klaar om de stap te zetten en je tweede thuis te vinden in een van onze 

woonzorgcentra? Meld je dan vrijblijvend aan voor een plekje in een van 

onze woonzorgcentra. We kijken er alvast naar uit om kennis te maken en je als 

nieuwe bewoner te mogen verwelkomen!

Je kan je aanmelden bij het woonzorgcentrum van je keuze via het formulier 

op de website van het wzc of via de contactgegevens in deze brochure. 

Een maatschappelijk werker contacteert je vervolgens zo snel mogelijk om 

bijkomende info te vragen. Samen met jou gaan we op zoek naar de beste 

oplossing en het team dat het meest aan jouw verwachtingen tegemoetkomt.

Prijzen

Inschrijven

Vraag een gesprek aan in een woonzorgcentrum naar keuze:

De Waterdam: e. info@wzcdewaterdam.be  |  t. 051 27 09 00

De Zilverberg: e. info@wzcdezilverberg.be  |  t. 051 26 26 70

Ter Berken: e. info@wzcterberken.be  |  t. 051 24 96 54

Sint Henricus: e. info@wzcsinthenricus.be  |  t. 051 24 11 01
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Ons overige zorgaanbod
Misschien vind je dat verhuizen naar een woonzorgcentrum voor jou wat te 

vroeg is. Misschien zijn er andere redenen waarom onze woonzorgcentra niet 

de beste oplossing voor je zijn. Ook dan staan we klaar voor jou. Want naast onze 

woonzorgcentra, kan je bij Motena ook terecht voor andere zorgdiensten die 

mogelijk beter aansluiten op jouw persoonlijke behoeften. We overlopen ze even!

Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus
Woon je thuis en heb je nood aan specifieke zorgen of gewoon een gezonde 

portie sociaal contact? Dan kan je terecht in ons Pluk-de-dagcentrum, een 

dagverzorgingscentrum zoals geen ander.

Alles draait hier rond genieten van de kleine dingen in het leven. Van 8 uur 

’s morgens tot 17 uur ’s avonds staat er hier een team van verpleegkundigen, 

ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders voor je klaar. Dagelijks verwelkomen 

zij een vijftigtal zorgbehoevende, thuiswonende senioren om activiteiten te 

beleven die afgestemd zijn op de hobby’s van de bezoekers: koken, werken in de 

moestuin, hun favoriete spelletjes spelen of genieten van wellness … Alle ideeën 

zijn welkom! 

Samen met de mantelzorger, huisarts en thuisverpleging stellen we hier ook 

professionele verzorgingsschema’s op. En ’s middags worden je smaakpapillen 

verwend met met soep, een maaltijd en dessert.

Zin om langs te komen, maar moeite om er te geraken? Laat het aan ons over! 

Met onze aangepaste busjes pikken we je thuis op en brengen we je ’s avonds 

na een heerlijke dag veilig terug naar huis.

Meer weten? Neem een kijkje op www.motena.be/plukdedag

Thuiszorgdiensten Kotee
De thuiszorgdiensten van Kotee staan dicht bij de mensen. Letterlijk en figuurlijk. 

Want er is altijd wel iemand in je kotee. Kotee maakt je het leven aangenamer 

met diensten op maat: van verse warme maaltijden aan huis tot klus- en 

poetsdiensten, thuisverpleging en nog veel meer. Ideaal voor wie nog zelfstandig 

kan wonen, maar hier en daar wat ondersteuning kan gebruiken.

Meer weten? Neem een kijkje op www.koteediensten.be. 

Assistentieflats
Wat we met Kotee ook aanbieden zijn assistentieflats en -woningen. Als je 

gesteld bent op je zelfstandigheid en privacy, maar toch in een comfortabele, 

ondersteunende omgeving met een gerust gevoel wil wonen, dan is dit zeker 

iets voor jou.

In onze assistentieflats zorgt een gemeenschappelijke woonassistent voor 

ondersteuning van de buurtbewoners waar nodig. De woonassistent is je 

vertrouwenspersoon die klaarstaat in geval van nood, maar hij is er ook om je 

te helpen bij dagelijkse behoeftes zoals de poetshulp wegwijs maken, een 

klusjesdienst inschakelen ... En hij zorgt voor extra leven in de buurt!

Meer weten? Neem een kijkje op www.koteediensten.be. 

Andere diensten Motena
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Zijstraat 59

8800 Roeselare

t.  051 24 96 54

e. info@wzcterberken.be

Handelsstraat 37

8800 Roeselare

t.  051 27 09 00

e. info@wzcdewaterdam.be

Sint-Rochusstraat 12

8800 Rumbeke-Roeselare

t.  051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Knokuilstraat 35

8800 Rumbeke-Roeselare

t.  051 26 26 70

e. info@wzcdezilverberg.be

Nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze brochure?

Wandel gerust eens binnen of contacteer ons via telefoon of mail. 

We staan voor je klaar om je te helpen, met de glimlach. ;-)


