
 

Woon - en zorgcentrum  

 

“Huize Wieltjesgracht” 

 

Www.wieltjesgracht.be  

Lange Torhoutstraat  29  

8900 Ieper 

Tel.: 057/20 80 71  

Fax: 057/21 95 02 

VISIE  

 

 
Het woonzorgcentrum  

Wieltjesgracht biedt aan ouderen 

aangepaste woongelegenheid en 

warme zorg en bevordert hun  

zelfredzaamheid via residentiële, 

ambulante en extramurale  

initiatieven.   

 

Geëngageerde en gekwalificeerde 

medewerkers realiseren dit vanuit 

een respectvolle houding en met 

een openheid voor alle  

levensovertuigingen.   

 

De laagdrempeligheid, een  

continue afstemming op  

maatschappelijke noden en een 

verantwoord, transparant beleid 

zijn daarin mee richtinggevend.   

 

 

Inlichtingen en / of  

eventuele aanvraag ... 

Voor verdere inlichtingen of aanvragen kan u 

steeds terecht bij de directie en / of de sociale 

dienst van Huize Wieltjesgracht.   

 

Bij voorkeur op afspraak  

 

Dhr. Vieren Marnix: algemeen directeur 

 057/22 69 40  

 marnix.vieren@wieltjesgracht.be 

Mevr. Breyne Els: sociale dienst 

  057/22 69 41 

 els.breyne@wieltjesgracht.be  

 (woensdag afwezig)  

Aanwezig op maandag dinsdag en donderdag 

8u30—12u30 en 13u—15 uur  

Vrijdag van 8u30-12u30 en 13u—16 uur  

 

Algemeen nummer: 057/20 80 71 

 

Ligging en bereikbaarheid  

 



Algemene informatie  

Huize Wieltjesgracht behoort tot de 

Wieltjesgracht VZW te Ieper. Sedert 2004 

bevinden we ons in een volledige nieuwe  

accommodatie. Wij beschikken over 110  

éénpersoonskamers.  

Daarnaast zijn er ook nog ruimten ter  

beschikking waar mensen elkaar kunnen  

ontmoeten zoals cafetaria, leefruimten, stille 

ruimte, kapsalon…. 

 

Het is onze overtuiging dat de  

bewoners zich het meest thuis voelen in een 

gezellige kamer, omringd door eigen  

meubilair en ingericht naar hun eigen wensen 

en voorkeuren.   

 

De grootte van de kamers varieert van  

22 tot 25 m².  

 

Aanbod 

Huize Wieltjesgracht is een voorziening voor  

hoofdzakelijk fysiek zorgbehoevende ouderen.  In 

onze voorziening willen we professionele 

deskundigheid combineren met een mensgerichte 

benadering en warme zorg.   

 

Respect voor privacy en zelfstandigheid vinden wij 

belangrijke waarden. 

Hierdoor hebben wij gekozen voor  

éénpersoonskamers met mogelijkheid voor telefoon 

en televisie op kamer, eigen huisarts ...  

Daarnaast wordt iedere filosofische, godsdienstige en 

politieke overtuiging van de bewoner strikt 

gerespecteerd. 

 

Op elk moment van de dag kan de bewoner beroep 

doen op verpleegkundige zorgen, ook ’s nachts.  

Onder de leiding van de hoofdverpleegkundige staan 

verpleegkundigen en verzorgende borg voor een 

optimale en bewonersgerichte zorgverlening.  In 

functie van de mogelijkheden van de bewoners wordt 

de meest passende zorg gegeven.   

 

Aanvullend op de verzorging staat de kinesitherapeut 

dagelijks klaar voor de nodige bewegingsactiviteit.  

De kinesitherapeuten hebben in eerste instantie als 

doel de zelfredzaamheid van de bewoner stimuleren 

of behouden.  Daarnaast wordt er door preventieve 

zorg aangeboden om mogelijke problemen te  

vermijden.   

 

Daarnaast zorgen de ergotherapeuten en de  

animatrices in samenwerking met vrijwilligers voor 

een uitgebreid animatieaanbod (bingo, knutselen, 

koken, kaarten, petanque, kwis, gezelschapsspel, 

wandeling, film …)  

 

 

 

Het keukenpersoneel bereidt elke dag opnieuw 

een lekkere en gevarieerde maaltijd. Indien nodig 

kan er een dieet voorzien worden.   

  
Ten allen tijde kan de bewoner bezoek van 

familie, vrienden of kennissen ontvangen.  Dankzij  

onze vrijwilligers kunnen we iedere namiddag de 

deuren van de cafetaria openen.    

 

 

Dagprijzen  

De dagprijs bedraagt 51.36 euro.   

Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de  

dagprijs: 

remgeld dokter en medicatie 

kapper, pedicure en manicure 

huur kabeltelevisie (8.00 euro /mnd)  

telefoon (abonnement en verbruik)  

was persoonlijke kledij 

labels naamtekenen persoonlijke kledij  

Zijn inbegrepen in de dagprijs: 

verzorging  

huur bedmeubilair (aangepast bed en nachttafeltje) 

incontinentie en verzorgingsmateriaal 

gebruik bedlinnen 

kinesitherapie voor personen met een rvt profiel  

 

 

 


