
Met de steun van

Groenhoef maakt deel uit van 
dienstencentrum Kamiano en St� n vzw  

vergund door VAPH Lions Clubs 
zone 41 Hageland

Groenhoef
Groenhoef 67

3270 Scherpenheuvel

013 35 98 30

@groenhoef

wonen, zorg en ondersteuning voor personen 
met een niet-aangeboren hersenletsel of 

anderen met een gelij kaardige zorg- en 
ondersteuningsnood



Wonen kan in:     
• 16 appartementen 
• 3 kamers voor permanent verbl� f 
• 1 kamer voor zorghotel 

Groenhoef beschikt over een grote gemeenschappel� ke 
keuken, 2 gemeenschappel� ke leefruimtes, een 
aparte kinéruimte, 2 badkamers met hoog-laag bad, 
tilhulpmiddelen en een rolstoel� ets. Het gebouw is 
rolstoeltoegankel� k en elke woonruimte heeft een eigen 
oproepsysteem zodat je alt� d hulp kan vragen. 

Heb jij  zorg en ondersteuning nodig en 
zoek je een plek om te wonen?
In Groenhoef kan je een thuis opbouwen. 
In je woonruimte geniet je van privacy 
en rust. Wil je liever gezelschap? Kom 
dan naar onze gemeenschappel� ke 
leefruimtes voor een lekkere ko�  e, een 
leuke activiteit of een gezellig samenz� n. 
Groenhoef is een open huis, je ontvangt 
bezoekers als j�  dat wil. 

Slaap jij  graag wat langer, heb je groene 
vingers of hou je van muziek?  
We luisteren naar jouw wensen en zoeken 
samen hoe en in welke mate we deze 
kunnen realiseren in onze voorziening. 

Hoe organiseren we jouw zorg?
Je bepaalt mee hoeveel hulp en 
ondersteuning je nodig hebt en hoe we 
die organiseren. Hiervoor kan je rekenen 
op onze begeleiders, zelfstandige 
thuisverplegers of therapeuten en de 
zorgverleners van jouw keuze. 

Dagopvang is er voor:
• permanente of t� del� ke bewoner  
• wie nog thuis woont

Wat vind jij  belangrij k? 
We leren je graag beter kennen en houden 
rekening met jouw wensen. Ben j�  een 
avondmens? Dan wekken we je niet om 7 uur 
‘s ochtends. En als j�  groene vingers hebt, 
zorgen we er samen voor dat je in de aarde kan 
wroeten. 

Wil je er gewoon ‘even’ tussenuit?
Je kan b�  ons logeren in het zorghotel of 
deelnemen aan het dagbestedingsaanbod. 
Samen bek� ken we wanneer je komt en waar 
je nood aan hebt: meer rust of een activerend 
aanbod. 

Heb je een ondersteuningsvraag? 
Aarzel niet en contacteer onze sociaal 
assistent: 0471 67 49 69 
elien.veulemans@kam.st� n.be

Het Groenhoefteam staat 24/7 
voor je klaar om je een warme 

thuis te bieden.

Groenhoef  67
3270 Scherpenheuvel 

013 35 98 30
 

groenhoef@kam.st� n.be      
www.groenhoef.be

www.facebook.com/Groenhoef

Z�  bek� kt mee wat 
Groenhoef voor jou kan 
betekenen.


