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Aandacht voor ieders welzijn

Het genot van een goede omkadering
Bij Belle Epoque kunt u rekenen op de professionele 

verzorging van een hedendaags woonzorgcentrum, 

geaccentueerd met de service van een vijfsterrenhotel. 

U bent dag en nacht omringd door een team dat U 

begeleidt en verzorgt.

Het genot van respect en vertrouwelijkheid
Hier komt u volledig tot rust in een aangename sfeer. 

Belle Epoque biedt u een ‘Premium Prestige’ service, de 

hoogste luxe die u bij de groep Orpea in Europa kunt 

vinden. En dat betekent veel, want Orpea legt de lat 

hoog voor de zorgverlening aan senioren.

Het genot van een rijk sociaal leven
In Belle Epoque is er altijd wat te doen. Ons team biedt 

animaties die zijn afgestemd op een ouder publiek. Wat 

dacht u ervan om na het ontbijt de dag te beginnen met 

een lichte sessie aquafitness? ’s Middags neemt u deel 

aan een hobbyworkshop of gaat u mee op uitstap, want 

in en rond Knokke is altijd wat te beleven. Komt uw 

familie langs? Nodig ze uit om samen lekker te eten in 

de brasserie.

Hier wordt u in de watten gelegd

Faciliteiten
Houdt u ervan vertroeteld te worden? In de beneden-

ruimte van Belle Epoque bevindt zich een wellnessruimte 

met alles erop en eraan. Trek een baantje in het zwem-

bad, vlij u neer in de ergonomische ligzetels of neem 

de tijd voor een gelaatsverzorging of pedicure. Om naar 

de kapper te gaan hoeft u niet eens de deur uit. Belle 

Epoque is uitgerust met een eigen kapsalon waar onze 

kapster uw haar met de glimlach in de juiste plooi legt.

Voor bewoners die extra verzorging nodig hebben, is er 

een afzonderlijke snoezelruimte. Dat geeft hen de ga-

rantie op een persoonlijke begeleiding van topniveau.

Familie en vrienden hartelijk welkom
Hebt u bezoekers? Belle Epoque stelt een salon ter 

beschikking waar u uw familie in alle rust kunt ontvangen. 

Natuurlijk kunt u ze ook op uw kamer uitnodigen om 

lekker te keuvelen of televisie te kijken.



Een team van professionals

Een medisch en paramedisch team, samengesteld 

uit goed opgeleide professionele zorgverleners, 

dat naar u luistert staat ter uwer beschikking.

Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
050 44 34 00

belleepoque@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/belle-epoque

Culinaire hoogstandjes

Bij Belle Epoque krijgt u het beste van het beste op uw bord. Daar zorgt 

onze chef-kok voor. Hij stelt persoonlijk de menu’s voor themamaaltijden en 

buffetten op waaruit u elke dag kunt kiezen en heeft zich omringd met een 

keukenteam van het hoogste peil. Het spreekt voor zich dat het culinaire 

niveau niet te vergelijken is met dat in andere woonzorgcentra. Bovendien 

kan U genieten van roomservice en heeft u de mogelijkheid tot afternoon tea.

Uitstekende ligging

Onze residentie maakt deel uit van de nieuwe woonomgeving Duinenwater. 

Geniet van een ongezien comfort in deze oase van rust en groen in de omge-

ving van een idyllisch meer van 11 hectare, aan de polderbossen en aan de 

nieuwe 27 holes golf.

Een goede nachtrust

Uw kamer is stijlvol ingericht. u zit heerlijk in de nieuwe zetels en bent 

omringd door uw eigen kleine meubelen en decoratievoorwerpen. Dankzij de 

gezonde zeelucht slaapt u als een roos in uw ergonomische en gemakkelijk 

verstelbare bed. Elke kamer is uitgerust met een hypermoderne badkamer 

met douche en de nodige houvastpunten voor uw veiligheid.

Ontmoetingsruimte
Een boek lezen? Aan uw conditie werken? Een bridgecompetitie organiseren? 

Bij Belle Epoque hebt u alles bij de hand dankzij de gemeenschappelijke 

ruimtes. Vanzelfsprekend is het volledige gebouw perfect toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.
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