
Middelpunt is hét vakantieverblijf voor een zorgeloze 
vakantie met zorg. Als gast met een beperking en/of 
een (hoge) zorgvraag kan je volop genieten van een 
ontspannend en aangenaam verblijf aan de kust in de 
bruisende badstad Middelkerke.
Het comfort, de sfeer en de accommodatie van een ho-
tel combineren we hier met de faciliteiten en de volle-
dige toegankelijkheid van een zorgverblijf. Heb je een 
zorgvraag, dan zoeken wij met het zorgteam naar de 
gepaste oplossing!
We verwelkomen je graag, samen met familie, mantel-
zorger of in groep, in onze 44 aangepaste kamers. De 
keukenploeg legt je culinair in de watten, rekening hou-
dend met jouw wensen. Het team van Middelpunt staat 
voor je klaar om van jouw vakantie een onvergetelijke 
ervaring te maken!

Vakantieverblijf
Middelpunt

Westendelaan 37
B-8430 Middelkerke

T +32 (0) 59 30 70 70
F +32 (0) 59 30 70 79

info@middelpunt.be
www.middelpunt.be

Onze partners:

Middelpunt is een toeristisch
tewerkstellingsproject
van Mariasteen vzw.

  MIDDELPUNT

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap

www.middelpunt.be



KAMERS

De kamers worden verhuurd met hotelservice: een op-
gemaakt bed, handdoeken en onderhoud van de kamer 
is voorzien.

Elke kamer is uitgerust met 2 hoog/laag bedden, safe, 
noodoproepsysteem, koelkast en beschikt over een 
aangepaste badkamer met douche en onderrijdbare 
wastafel. De kamers zijn voorzien van TV, internet en 
een eigen balkon (familiekamers hebben 1 badkamer en 
1 balkon per 2 slaapkamers).

FORMULES

    > Kamer met ontbijt
    > Halfpension
    > Volpension

In Middelpunt kan je genieten van een zorgeloze va-
kantie. Voor elke zorgvraag zoeken wij een geschikte 
oplossing. Om de gepaste verzorging te garanderen, 
werken wij hiervoor samen met diverse partners.

Voor de verpleegkundige verzorging werkt Middelpunt 
samen met het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Ook voor de verpleegkundige noodoproepen is er een 
afspraak met deze zorgpartner.

Voor de kinesitherapie wordt er samengewerkt met een 
kinesist, er kan ook steeds beroep worden gedaan op 
de huisartsenkring van Middelkerke.
De geleverde prestaties worden door de zorgpartners 
rechtstreeks in rekening gebracht.

Bij reservatie sturen we, indien nodig, een zorgfiche 
waarop je de gewenste zorg en/of hulpmiddelen kan 
aanduiden. Deze fiche dienen wij ten laatste 1 maand 
voor aankomst te ontvangen.

Middelpunt beschikt over diverse hulpmiddelen die mits 
reservering op de kamer kunnen worden geplaatst.

Vijf kamers zijn extra uitgerust met plafondlift en auto-
matische deuren.

RESTAURANT
Ontbijtbuffet van 8u-9u30
Lichte lunch van 12u-13u30 of picknick
Driegangen diner van 18u-19u30
De keukenploeg speelt graag in
op jouw wensen en kan dan ook
voorzien in dieetvoeding
of aangepaste maaltijden.

SEMINARIES
Middelpunt beschikt over
vergaderruimtes met daglicht
en een aangrenzende tuin.
Gratis WIFI in alle zalen.

ONTSPANNING
   > Buitentuin met terras, petanquebaan en speeltuin
   > Lounge met leeshoek
   > Binnentuin met terras
   > Ontspanningsruimte
   > Badkamer met comfortbad

OMGEVING
   > Wandel- en fietspaden
   > Toegankelijk stadspark
   > Strand
   > Zwembad
   > Bowling (toegankelijk)
   > Attracties, bereikbaar met de kusttram
   > 10 km van Oostende

  ACTIVITEITEN

ZORG  VERBLIJF


