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Een warme thuis De zorg en het team
In het centrum van Kortemark, op de site van de  
voormalige Brouwerij Louwaege, vind je residentie 
De Bottelarij met een woonzorgcentrum en 
assistentie-woningen. Uniek, want ongeacht jouw 
behoefte aan ondersteuning of zorg, kan je blijven 
wonen in je vertrouwde omgeving. In een bruisende 
buurt, in het centrum van Kortemark, met alle 
winkels in de onmiddellijke omgeving. 

De Bottelarij is een residentie van zorggroep Orpea, 
een referentie in de begeleiding en opvang van 
zowel autonome als zorgbehoevende senioren. 
De residentie telt 31 kamers in het woonzorgcentrum 
en 30 assistentiewoningen: comfortabele flats waar 
extra zorg en diensten op maat mogelijk zijn. 
Ons team werkt dagelijks aan een bruisende en 
huiselijke sfeer, waar bewoners zich snel thuis voelen. 

Het team van De Bottelarij hecht bijzondere 
waarde aan ieders privacy en de zekerheid van een 
gepersonaliseerde begeleiding. Een goed opgeleid 
team staat altijd klaar voor jou en je familie, met 
oog voor ieders unieke behoeften. De continuïteit 
van de zorg wordt gegarandeerd, ongeacht of je in 
het woonzorgcentrum of in een assistentiewoning 
verblijft. 

Om de gepaste zorg te garanderen, stippelt een 
multidisciplinair team voor elke bewoner een 
zorgtraject uit in samenspraak met de bewoner en 
zijn/haar familie. Voor het welzijn van de bewoner 
stimuleren wij zoveel mogelijk de zelfstandigheid en 
bieden wij hen de kans om een rijk sociaal leven te 
ontwikkelen. 

Een verantwoord engagement 
Orpea maakte van ethiek een speerpunt. Onze teams werken aan de permanente  
verbetering van de verzorging en begeleiding van de bewoners. Hiervoor luisteren  
we naar jou als bewoner en naar de familie als onze partner in de zorg. 



Knusse kamers en gezellige leefruimtes  
in het woonzorgcentrum

Comfortabele assistentiewoningen 

Lekker tafelen

Dagelijks gevarieerde animatie

In het woonzorgcentrum beschikt elke resident over een eigen kamer 
met basismeubilair (hoog-laag bed, nachtkastje, tafeltje, …). Om een 
vertrouwde omgeving te creëren, mogen de bewoners kleine meubels 
en decoratievoorwerpen meebrengen. 

Familie en vrienden ontvangen kan op de kamer. Maar ook de gezellige 
leefruimtes en de toegankelijke brasserie zijn ideaal om mensen te 
verwelkomen. 

Bijzondere zorg
In het woonzorgcentrum is er ook een beschermde afdeling met 
verhoogd toezicht, gespecialiseerd in de opvang van personen met 
dementie of verwante aandoeningen. 

De assistentiewoningen in De Bottelarij beschikken allemaal over een ingerichte keuken, een living, een aparte 
slaapkamer en aparte badkamer met inloopdouche. Een aangenaam terras zorgt ervoor dat je steeds naar buiten 
kunt, wanneer je daar zin in hebt. Je richt je assistentiewoning in zoals je dat zelf wenst.  

Residentie De Bottelarij heeft een eigen brasserie en biedt dezelfde 
diensten als een hotel. Alle gerechten worden met zorg bereid door 
onze chef-kok en zijn team, op basis van gezonde en gevarieerde 
recepten. Uiteraard houden we ook rekening met de dieetvoorschriften. 
Zo wordt elke maaltijd ‘heerlijk genieten’. 

Zin in koffie met gebak of een ijsje? Ook hiervoor kan je terecht in onze 
brasserie. Onze brasserie zorgt voor leuke ontmoetingen op elk moment. 

Voor wie dit wenst, worden er dagelijks individuele of 
groepsactiviteiten aangeboden: breien en/haken, kaarten, beweging, 
uitstapjes, quiz, kookworkshop, geheugentraining, enz. We stemmen 
het aanbod graag af op de specifieke voorkeuren van jou als bewoner.

Een team van professionals 
Een medisch en paramedisch team, 
samengesteld uit goed opgeleide 
professionele zorgverleners, staat ter 
beschikking.  
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 051/470 400

Info en rondleiding
Wil je onze assistentiewoningen ontdekken, waar je in alle vrijheid 

kunt wonen en gebruik maken van diensten op maat? 
Of wens je meer informatie over wonen en zorg in het woonzorgcentrum? 

Contacteer ons dan voor meer info of een bezoek:


