
Ter Venne 

S i n t-Ma r t e n s-L a t e m

Woonzorgcentrum Ter Venne ligt in de Leievallei, tussen Gent en Deinze. Hier 
woont u in een warme leefomgeving en kunt u rekenen op uitstekende zorg en 
dienstverlening. In 2011 verwelkomden we onze eerste residenten en ondertussen 
telt onze voorziening 102 senioren. Uniek aan het woonzorgcentrum is het 
kinderdagverblijf De Droomtuin dat er vlakbij ligt. Verder zorgen we ervoor dat u 
geniet van elke dag, dankzij lekkere maaltijden en uitstekende animatie.

Ter Venne 
Vennelaan 21
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 285 72 00
tervenne.admin@armonea.be
www.armonea.be 

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Ik kijk altijd uit 
naar het bezoek van 
kinderen van De 
Droomtuin. Ik doe 
niets liever dan samen 
met hen knutselen.”

Over Ter Venne 
De sfeervolle residentie Ter Venne straalt 
rust en familiariteit uit. Onze gezellige bar 
is dagelijks geopend, hier kunt u met uw 
mederesidenten of bezoekers genieten van 
een kop koffie en een goede babbel. Ook 
buitenshuis is het aangenaam vertoeven 
op ons mooi terras. In de zomer, op warme 
dagen, smaakt een zelfgemaakt gebak of 
ijsje wel in onze tuin. In Ter Venne kan en 
mag u zich thuisvoelen. We bieden het 
modernste comfort in een aangenaam, 
huiselijk woonkader. 

U leeft het leven zoals u dat wilt
U kunt uw kamer inrichten met eigen 
meubilair, zo hebt u direct het gevoel thuis 
te zijn. Bovendien bent u zeker dat er altijd 
iemand in de buurt is wanneer u hulp nodig 
hebt. We beseffen goed dat iedereen uniek 
is en zijn eigen verhaal heeft. Daarom letten 
we erop dat u de zorg krijgt die bij u past. 
Zodat u het leven kunt leiden zoals u dat 
wilt. 

Elke dag genieten 
Of het nu over veiligheid, ontspanning, 
restaurantservice of het verblijf gaat: een 
gemotiveerd team van medewerkers staat 
de klok rond voor u klaar om ervoor te 
zorgen dat u elke dag goed in uw vel zit. U 
voelt zich in een mum van tijd op uw gemak 
dankzij een mix van uitstekende diensten 
en zorg. Zo besteden we veel aandacht aan 
lekker eten en een gevarieerd pallet aan 
activiteiten. 

Omringd door familie en vrienden
Net naast het woonzorgcentrum ligt het 
kinderdagverblijf De Droomtuin. Onze 
piepjonge buren komen geregeld op bezoek. 
Dat die momenten het leven van jong 
en oud verrijken, bewijzen de lachende 
gezichten van residenten en kinderen. 
Uiteraard zijn uw vrienden en familie hier 
altijd welkom. Net als thuis kiest u zelf 
wanneer ze op bezoek komen en waar u 
hen ontvangt: in de bar, waar u samen kunt 
tafelen, in een van onze gezellige zithoeken 
of in de ruime tuin met mooi zonneterras.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Invalide  

Omgeving
Winkels op 
wandelafstand 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure 
Pedicure
Poetsdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Op amper 100 meter 
wandelen ligt bushalte 
‘Latemstraat’ die u naar 
het centrum van Gent 
brengt. En met de auto 
staat u op amper een 
kwartier in het UZ Gent.

> Meer informatie? www.armonea.be/tervenne

Onze troeven
• Uitstekende zorg- en dienstverlening 
• Bezoek van de kinderen van De 

Droomtuin
• We dragen zelfstandigheid hoog in het 

vaandel
• Het modernste comfort in een 

aangenaam woonkader
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