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BEZOEKDAGEN WOONZORGHUIS AMBROOS 
Muizenstraat 66, 1981 Hofstade 

 
Omwille van de vele aanvragen voor inschrijving, werken we met een maandelijkse bezoekdag waarbij u 
de kans krijgt om gedurende een uur kennis te maken met onze werking. U kan onder andere het dagver-
zorgingscentrum, een kamer en een serviceflat bezoeken. Bij mobiliteitsproblemen graag een hulp-
middel meebrengen want we kunnen dit voor onze bezoekers jammer genoeg niet voorzien.   
Na de rondleiding is er de mogelijkheid om in te schrijven op onze wachtlijst en vragen te stellen. 
 
Om deel te nemen aan deze rondleiding, dient u vooraf in te schrijven.  
Dit kan via mail: nathalie.smith@emmaus.be of telefonisch 015/47.58.22. 
Bij de inschrijving dient u de namen door te geven van uzelf en de personen die met u meekomen. (max 3 
personen). Indien u via mail reserveert, geeft u best ook een tweede datum op voor mocht er geen plaats 
meer zijn op uw voorkeursdatum. 
  
Folders van het woonzorghuis en dagcentrum, centrum voor kortverblijf en serviceflats zijn ter beschikking  
aan het onthaal. 
 

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand. 
 

- Dinsdag 13 december om 10u00 
- Dinsdag 27 december om 17u00 
- Dinsdag 10 januari om 10u00 
- Dinsdag 24 januari om 17u00 
- Dinsdag 14 februari om 10u00 
- Dinsdag 28 februari om 17u00 
- Dinsdag 14 maart om 10u00 
- Dinsdag 28 maart om 17u00 
- Dinsdag 11 april om 10u00 
- Dinsdag 25 april om 17u00 
- Dinsdag 9 mei om 10u00 
- Dinsdag 23 mei om 17u00 
- Dinsdag 13 juni om 10u00 
- Dinsdag 27 juni om 17u00 

 
 

Bij aankomst in het woonzorghuis voor de rondleiding, dient u uw handen te ontsmetten. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst: Nathalie Smith, 015/475888  
tijdens kantooruren, of per mail: nathalie.smith@emmaus.be 

Wil je af en toe wat info over WZH Ambroos? Je kan ons volgen op Facebook: 
https://www.facebook.com/wzhambroos of tik WZH Ambroos in het zoekveld.  Druk op de Vind-ik-leuk-
knop bovenaan als je onze posts wil volgen.  
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