
ZORGELOOS & COMFORTABEL WONEN 
 
Kom op zondag 27 oktober kennismaken met Maison Aimée in Moorslede. 
Tussen 11 en 16 uur ontdek je er het tot in de puntjes afgewerkte gebouw,  
de nieuwe zorgpartner Motena en de sympathieke woonassistente.

VERNIEUWD

CONCEPT

MOORSLEDE MAISON AIMÉE

Jouw garanties bij Matexi
 
Matexi ontwikkelt duurzame huizen en appartementen in inspirerende buurten.  
Jouw tevredenheid is het allerbelangrijkste. Daarvoor engageren wij ons.  
Ontdek al jouw garanties op matexi.be

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg-Wg-gdv-gvkr-Vv. EPB-attest beschikbaar ongeveer 6 maanden na voorlopige oplevering. 
Niet op de openbare weg gooien. V.U.: Matexi Projects nv - Frederik Van Damme - Brugsesteenweg 253 - Kortrijk. 

Meer info? Contacteer Kris Parmentier

0475 31 50 95
matexi.be - westvlaanderen@matexi.be 

Gemoedsrust De prijs is de 
prijs

Persoonlijke 
begeleiding

Meer dan 70 jaar 
ervaring

Energiezuinig

Kom proeven van Maison Aimée!

Goesting gekregen? Kom dan op zondag 27 oktober proeven van Maison 
Aimée, letterlijk en figuurlijk. Tussen 11 en 16 uur ontdek je het ruime 
kijkappartement en de vernieuwde inrichting van de gemeenschappelijke 
ruimtes, maak je kennis met woonassistente Shanah en kom je meer te weten 
over de nieuwe zorgpartner Motena. We verrassen je ook graag met enkele 
proevertjes van lokale specialiteiten!

KIJKDAG
ZONDAG 27 OKTOBER

Welkom van 11 tot 16 uur
Stationstraat 79, Moorslede



VOLLEDIG

INSTAPKLAAR

Sfeervol wonen in de dorpskern 
MOORSLEDE MAISON AIMÉE

Denk je er stilaan aan om zorgeloos te gaan wonen met leeftijdsgenoten in 
je buurt? Maak dan kennis met Maison Aimée, een sfeervol en kleinschalig 
woonproject in het centrum van Moorslede. Achter de karaktervolle gevel van 
dit oude herenhuis vind je 18 gloednieuwe erkende assistentiewoningen. 

Een warme sfeer, gezellige contacten en veel vriendschap: daaraan dankt 
Maison Aimée haar naam. Persoonlijk contact staat hier centraal. Niet alleen 
met medebewoners, met wie je een praatje slaat in de zongerichte binnentuin, 
de knusse tv-hoek of de gezellige eetkamer, maar ook met de woonassistente, 
bij wie je voor alles terecht kan. 

Hier woon je zelfstandig met alle comfort én persoonlijke ondersteuning.

Een verstandige keuze  

 > assistentiewoningen erkend door het Agentschap Zorg & Gezondheid
 > kleinschalig nieuwbouwproject
 > ruim en lichtrijk
 > professionele zorgverlening mét persoonlijke touch
 > knusse tv-hoek, gezellige eetkamer, binnentuin met terras en petanquebaan
 > verlaagd btw-tarief van 12 %

Assistentiewoning 1 persoon vanaf € 165.000*
Assistentiewoning 2 personen vanaf € 170.000*

*Vermelde prijzen zijn excl. kosten en taksen. 

Extra diensten voor  
extra comfort 

 > maaltijden aan huis
 > poetsdienst
 > thuisverpleging
 > klusjesdienst
 > was- en strijkservice
 > personenvervoer
 > ....

Hier ben je in goede handen 
 
Motena heeft als zorgpartner een ruime ervaring met ouderenzorg, 
thuiszorg en kindzorg in de regio en telt meer dan 800 medewerkers. 
De ruim 5.000 klanten zijn een bewijs van de jarenlange expertise en 
deskundigheid. 

Als je komt wonen in Maison Aimée, wordt de woonassistente 
jouw belangrijkste aanspreekpunt. Ze slaat met plezier een gezellig 
praatje, organiseert gemeenschappelijke activiteiten en staat je als 
vertrouwenspersoon bij. Je kunt ook bij haar terecht als je extra 
ondersteuning nodig hebt. De dienstverlening van Motena heeft steeds oog 
voor dat tikkeltje meer!

Motena voorziet 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 noodassistentie. 
Bij een noodgeval kan de meldkamer via Z-plus indien nodig snel 
een thuisverpleegkundige langssturen om je te helpen. Dat creëert 
gemoedsrust voor jou én je familie.

Zorgbedrijf Roeselare 
is voortaan Motena


