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“ Ik blij
Jij blij
Wij blij ”

“ We creëren een
altijd-welkom-gevoel ”

Eyckerheyde
the movie

Contacteer ons, altijd welkom
03/889.20.00
www.eyckerheyde.be
info@eyckerheyde.be
www.facebook.com/huizeeyckerheyde

Koningin Astridlaan 3 - 2880 Bornem (Wintam)

“ Wij zijn sterk in
zorgen voor
elkaar ”

“ Huize Eyckerheyde groeit ”
In 1983 bij de opstart waren we met 20 bewoners.
In 1996 bouwden we een (t)huis voor 60 bewoners.
In 2020 groeien we naar meer dan 90 bewoners.
In het nieuwe, aangepaste en comfortabele
gebouw zijn 34 nieuwe kamers.

Huize Eyckerheyde wil een tweede
thuis zijn voor iedereen die nood heeft
aan een rustig dagritme op maat en hierbij
meer dan gemiddelde ondersteuning nodig
heeft.

Bij Huize Eyckerheyde leven we op
z’n zondags, alles kan en niets moet.
We leven samen op het ritme van onze bewoners.
Met ons activiteitenaanbod spelen we in op wat de
bewoner op dat moment kan en wat zijn mogelijkheden zijn.
Onze team van betrokken medewerkers is deskundig in het zien van kleine
signalen & spelen hierop in, we gaan mee in de flow van het moment.

“ Eyckerheyde
voelt een beetje als
thuiskomen ”
- Ouder -

Verbinding
tussen
bewoner
& begeleider.
Dit is wat ons een stevige
basis geeft en is belangrijk
om een goede ondersteuning
te bieden.

Gedeelde zorg in overleg
met de familie, het persoonlijke en
professionele netwerk rond de bewoner.
Op Eyckerheyde kan je fietsen, snoezelen,
lekker gaan wandelen, meedoen met een van
onze projecten, kippen eten geven, muziek maken, …
We bieden activiteiten op maat van de bewoner.
Ons paramedisch team zorgt voor de nodige therapie en
dagbesteding buiten de leefgroep. De begeleiding zorgt voor
activiteiten binnen de leefgroep, dit zowel
binnenshuis als buitenshuis.

“ Ik zen
content jom ”
- Bewoner -

Op Eyckerheyde is er veel plaats buiten in het groen & ook veel ruimte
binnen. Iedereen vindt z’n eigen plekje. Wij streven zoveel mogelijk een
huiselijke sfeer na met ruimte voor de nodige privacy.

Huize Eyckerheyde is deskundig in de ondersteuning
van volwassenen en jongeren met een complexe
beperking *.
Wij zijn gespecialiseerd in het basaal werken met bewoners en geloven
dat weinig druk zetten op het kunnen de ideale basis is voor een goede
ondersteuning.
* Doelgroep: Bewoners met nood aan een basale begeleidingsstijl. Wij kijken
telkens naar de balans tussen kunnen en aankunnen.

