Woonzorgcentrum De Feniks verhuist naar Andante
Het woonzorgcentrum De Feniks, Volkslaan 302 te Menen, dat oorspronkelijk gebouwd werd als chronisch
ziekenhuis, maar uiteindelijk in 1983 geopend werd als één van de eerste vijf openbare rust- en
verzorgingsinstellingen in Vlaanderen, wordt vanaf 7 november 2016 niet langer als woonzorgcentrum gebruikt.
De 62 bewoners en de personeelsleden verhuizen dan naar het gloednieuwe woonzorgcentrum Andante. De
tweede fase van de bouw van Andante is net op tijd klaar geraakt.
De bewoners maken die dag de overstap naar Andante onder begeleiding van familieleden en vrijwilligers. Deze
begeleiders werden eerder al op een infoavond geïnformeerd over het verloop van de verhuisdag. De bewoners
zelf weten al sinds 4 juni – op die dag werd de jaarlijkse familiecontactdag van het woonzorgcentrum
georganiseerd - waar hun nieuwe eenpersoonskamer zich bevindt in hun nieuwe thuis.
2 scholen, het Vesaliusinstituut uit Kortrijk en de Sint Jorisschool uit Menen komen een handje helpen met de
verhuis.
Na het ontbijt vertrekken groepjes van een 10-tal bewoners van de Feniks, onder begeleiding, naar het
woonzorgcentrum Andante waar ze onthaald zullen worden in de living van hun nieuwe afdeling. Tegen de
middag zullen de 62 bewoners de oversteek gemaakt hebben en iedereen zal dan ook die dag voor de eerste keer
het middagmaal in Andante nemen samen met de reeds aanwezige 126 bewoners.
Het woonzorgcentrum Andante, dat beschikt over 180 woongelegenheden voor definitieve bewoning en 8
woongelegenheden voor kortverblijf, wordt vanaf dan volledig in gebruik genomen.
Met deze verhuis wordt de fusie van de twee woonzorgcentra van het OCMW in Menen, het vroegere Hof Ter
Linden en De Feniks, afgerond.
Het OCMW wil op voorhand iedereen bedanken die meehelpt aan deze verhuis.
De toekomst van het gebouw van de Feniks wordt momenteel onderzocht. Het is de bedoeling dat het lokale
dienstencentrum Allegro, dat zich op de gelijkvloers van het gebouw bevindt, op de zorgsite aan de Volkslaan
blijft, waar ook nog de serviceflats Moderato gelegen zijn, in de onmiddellijke nabijheid van het administratief
centrum van het OCMW.
Nu vooral nog het weerbericht in de gaten houden …
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