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Beleefdag Triamant Ronse op zondag 9 september

Langer gezond, vitaal en zelfstandig in een moderne Blue Zone
RONSE. Begin mei opende Triamant Ronse de deuren van haar brasserie. Inmiddels zijn ook de flats en
studio’s klaar, hebben de eerste bewoners hun verhuisdozen uitgepakt en is het tijd voor de officiële
opening. Die vindt plaats tijdens de Beleefdag van Triamant Ronse op zondag 9 september. Ervaar tussen
10 en 17u hoe generaties mekaar vinden en versterken in deze vernieuwende woon- en leefomgeving die
zich richt op meer kwaliteit van leven.

Onder leiding van woon-, zorg- en leefspecialist Triamant onderging de site van de voormalige verpleegstersschool
aan de Oscar Delghuststraat een ware metamorfose. Drie jaar na de sloop blaast Triamant de site nieuw leven in
met een woon- en leefbuurt voor een mix van generaties. Een unieke plek waar mensen hun eigen leven kunnen
leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk, met hulp binnen handbereik. Verhuizen naar
een klassieke zorgomgeving hoeft niet meer.

Buitengewoon thuis

Triamant Ronse besteedt aandacht aan levensloopbestendig wonen en heeft oog voor de deeleconomie. Zo omvat
deze buurt naast 127 flats en studio’s ook tal van faciliteiten zoals een wassalon, sportmogelijkheden,
ontmoetingsruimten, een minisupermarkt, bibliotheekwanden en een internethoek. Bovendien is hier een
smaakvolle brasserie ondergebracht waar iedereen welkom is. Mensen uit de streek komen er graag lunchen.
Uniek bij Triamant is de aanwezigheid van woon-, leef- en zorgcoaches. Stuk voor stuk nieuwe beroepen in
Vlaanderen. Met geheimen uit de natuurlijke Blue Zones - vijf plekken ter wereld met opvallend meer vitale ouderen
dan elders - helpen zij te kiezen voor meer actieve beweging, een gevarieerde voeding, een geest in balans, een
doel in het leven, zingeving en sociale contacten. Kortom: voor meer levenskwaliteit. Triamant stimuleert bewoners
om het beste uit zichzelf én uit anderen te halen. Een digitaal platform ondersteunt mensen dagelijks in het geven
en ontvangen van hulp. Zo creëert Triamant haar eigen moderne Blue Zones.
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Triamant Ronse trapt zondag af met een toesprakenluik gevolgd door een inspirerende namiddag vol infosessies,
expertenbabbels en workshops voor jong en oud. Zelf je levenskwaliteit verhogen, kan dat? Hoe ondersteunt
Triamant je daarbij? Hoe helpt financiële planning je doorheen nieuwe levensfasen? Kun je aan yoga doen vanuit
je rolstoel? Wat is Triamants visie op omgaan met dementie? En hoe ervaart burgemeester Luc Dupont de komst
van Triamant naar zijn stad? Je verneemt het tussen 10 en 17 uur.
Neem een kijkje in de buurt en bezoek de centrale lobby, de brasserie, het Leefpunt en een aantal modelflats.
Burgemeester Dupont, Triamant-voorzitter Jo Robrechts en gezondheidsinnovator dr. Patrick Itterbeek houden
toespraken vanaf 11u. In de namiddag zijn er actieve workshops zoals zumba, High Intensive Interval Training
(HIIT), Take a breath en Seniorfit. Denk aan sportieve kledij als je mee wil doen. Bekijk het volledige programma
op www.triamantgroup.com/beleefdag-ronse of bel 055 611 000 voor meer informatie.

Ambitieuze groei

Met Triamant Ronse stoomt Triamant verder door in haar groei. Triamant Haspengouw, een buurt met
260 wooneenheden, werd als eerste succesvol gerealiseerd in Velm bij Sint-Truiden. In het West-Vlaamse Geluwe
opende Triamant medio 2016 een tweede buurt met 115 flats en studio’s. Met de derde Triamant-telg in Zottegem
recent in het voorjaar drijft Triamant het tempo op. In het Limburgse Bree gaat de bouw van buurt nummer vijf
weldra van start.
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MEER INFORMATIE EN FOTO’S

Kristien Vandenberghe, communicatieverantwoordelijke, +32 491 30 00 30, kristien.vandenberghe@triamant.be
Jo Robrechts, CEO Triamant, +32 14 401 901, jo.robrechts@triamant.be
www.triamantgroup.com/beleefdag-ronse

BIJLAGE

Persoonlijke uitnodiging voor het officiële luik van de Beleefdag. Geef ons een seintje als u komt. We maken graag
tijd voor u vrij.

OVER TRIAMANT

Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonleefzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig
aangepaste infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan voor de doorsnee
Vlaming op zoek naar zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie wordt de klant-bewoner controle
gegeven over de eigen levenskwaliteit met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig leven. Triamant streeft duurzame geïntegreerde
buurtrealisaties na. De groep Triamant kent de laatste 3 jaar meer dan 100% groei in jobcreatie. In totaal zijn er ruim 220 medewerkers
betrokken bij de uitbouw van het concept, de realisatie en de operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.
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