
 

 

 

Residentie  ‘ter Walle’ 

Blankenbergsesteenweg 120 

8000 Brugge 

Residentie ‘ter Walle’ is gelegen nabij het centrum van Brugge, in de directe 

omgeving van bank, winkels, grootwarenhuis, apotheek en dokter. De 

assistentieflats zijn omgeven door een park, met eeuwenoude bomen, en  

prachtige buxussen. Het gebouw is omringd door een wal, een oase van groen. 

De residentie  beschikt over 25 assistentiewoningen, (1 of 2 slaapkamers) met uitzicht 

op het park. In de natuur en de rust kan je hier genieten van een warme thuis. 

Aansluitend aan de assistentiewoningen is er het kasteeltje uitgerust met gezellige 

gemeenschappelijke ruimtes, zoals het salon, het restaurant  en de 

ontspanningsruimte. Op zomerse dagen kunnen de residenten gezellig buiten zitten. 

Residentie “ter Walle”  

 
stijlvolle erkende assistentieflats 
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Wat we aanbieden in Residentie  
‘ter Walle’ is uniek: 

 Kleinschalig project; 

 Zorg om de mens in persoon; 

 Familiale sfeer; 

 Uniek kader; 

 Permanent noodoproepsysteem; 

 24-uren permanentie 7 op 7; 

 Creatieve- en 

gezelschapsnamiddagen; 

 Organisatie van crisis- en 

overbruggingszorg; 

 Overnachting van een 

verantwoordelijke; 

 Iedere dag ontbijt op het 

appartement aangeboden; 

 Mogelijkheid tot middag- en 

avondmaal; 

 Goede busverbinding met 

stadscentrum; 

 Ligging Brugge-kust; 

 Begeleiding naar ziekenhuizen; 

 Aanwezigheid van een 

gebruikersraad; 

 Parkeermogelijkheden en garages te 

 Was- en strijkdienst – hersteldienst; 

 Farmaceutische- en medische 

begeleiding; 

 Boodschappendienst; 

 Kapper – Manicure – Pedicure – 

Kinesist,… 

 Taxi-service; 

 Vrij gebruik van de ontmoetingsruimtes; 

 Brandverzekering van de inboedel; 

 Gratis water en koffie in de 

ontmoetingsruimtes voor de residenten; 

 Dichtbij het St. Jan ziekenhuis; 

 Directe nabijheid van grootwarenhuis, 

winkels en bank. 

VOOR VERDERE INFO OVER ONZE SERVICE : 
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Eten verkrijgbaar via 

traiteurdienst, in restaurant of 

geleverd op de flat. 

 

In ons restaurant kan u ’s middags een warme 

maaltijd krijgen, of wij leveren dit op uw 

appartement zelf. U kiest. 

Op feestdagen bieden wij een speciaal feestmenu 

aan. Dan eten wij samen met alle residenten die dit 

wensen  in het restaurant. 

 

 

De gemeenschappelijke ruimtes zijn voor alle 

residenten beschikbaar.  Nood aan een praatje, 

kom in ons salon of op het terras genieten van een 

gezellige babbel met een drankje. 

 

Vrij gebruik van de salon, waar 

u tv kan kijken en kan 

genieten van een tasje koffie. 

Residentie ’Ter Walle’ is een 

kleinschalig project waar wij 

zorgen dat de persoon zich 

thuis voelt in een veilige 

omgeving. 

 

Hoe ziet een flat eruit? 

lke flat bestaat uit een ruime en gezellige 

leefruimte met kookvoorzieningen, een aparte 

slaapkamer en een badkamer met wastafel, 

toiletkastje en douche . Er is tevens een 

afzonderlijk toilet. Iedere flat is uitgerust met een 

persoonlijk noodoproepsysteem. Dag en nacht 

komt onmiddellijk iemand ter plaatse na een 

noodoproep. Er zijn flats voor zowel 

alleenstaanden en koppels. 

Indien u graag vrijblijvend een flat wenst te  

bezoeken kan u ons bereiken op het nummer: 

050/66.16.61. Wij helpen u graag verder. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend ! 

050/661.661 of 0475/73.09.56 

info@residentieterwalle.be 

www.residentieterwalle.be 

 Residentie ter Walle 

Residentie ‘ter Walle’ 
Blankenbergsesteenweg 120 

8000 Brugge, West-Vlaanderen  
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