INLICHTINGEN

De groep van assitentiewoningen is een
initiatief van Woonzorgcentrum Sint-Carolus,
dat beheerd wordt door de Zwartzusters
Augustinessen van Halle. Het rust– en
verzorgingstehuis en het centrum voor
kortverblijf zijn twee andere initiatieven van
deze v.z.w.. Het serviceflatgebouw ligt
vlakbij de dorpskern van Sint-KatherinaLombeek, met ingang aan de rustige
Muilemlaan. Het woonzorgcentrum is via een
overdekte verbindingsgang rechtstreeks
bereikbaar voor de flatbewoners.
CONTACT

Woonzorgcentrum Sint-Carolus v.z.w.

Assistentiewoningen

TEL: 02/454.18.00

Algemeen directeur:
Dhr. Wouter Van Audenaerde
Directeur bewonerszorg:
Mevr. Gerda André
Administratief verantwoordelijke:
Mevr. Chantal Cocquereaux
DAGPRIJS (VANAF 1/07/2019)
€29,02/dag huur + €13,15/dag algemene
onkosten voor een flat met één slaapkamer
€36,27/dag huur + €17,94/dag algemene
onkosten voor een flat met twee slaapkamers
Inbegrepen: huur flat, energiekosten,
waterverbruik, 24u/24u permanentie bij
noodgevallen, brandverzekering, aansluiting
T.V.– en radiodistributie, onderhoud en
gebruik gemeenschappelijke delen + tuin en
deelname aan bepaalde animatieactiviteiten

Plattegrond van een flat met
één slaapkamer (tot opp. ± 60m²)

Woonzorgcentrum Sint-Carolus v.z.w.
Serviceflatresidentie—PE 2549
Muilemlaan 2
1742 Sint-Katherina-Lombeek
Telefoon: 02/454.18.00
Fax: 02/454.18.03
E-mail: wzc@sintcarolus.be
Website: www.sintcarolus.be

Om iets te krijgen wat je nog nooit
had, moet je iets doen wat je nog
nooit deed.

Wat is een assistentiewoning?

De inrichting van de woning

De service

Onze groep van assistentiewoningen telt 44 moderne

De flat is volledig rolstoeltoegankelijk. Elke flat heeft

In

aangepaste appartementen voor valide en actieve

een inkomhal met ingerichte vestiaire en een gezellige

alarmknoppen voorzien. Twee ervan situeren zich in de

65-plussers, alleenstaanden of koppels, die nog

woonkamer met geïntegreerde keuken. Deze keuken

living, één in de slaapkamer en nogmaals twee in de

voldoende zelfredzaam zijn.

is voorzien van een elektrisch fornuis met vier

badkamer. In geval van nood kan u, via deze

kookplaten, een afzuigkap, een koelkast met vriesvak,

alarmknoppen,

een combioven, een vaatwas, een gootsteen met

gekwalificeerde hulp vanuit het woonzorgcentrum.

U geniet in een woning dezelfde privacy en vrijheid
als deze die u heeft in uw huidige thuissituatie. U kiest
immers voor zelfstandig wonen, met daaraan
gekoppeld de mogelijkheid om, volledig vrijblijvend,
beroep te doen op de voor u best passende services.

afdruipvlak,

een

aanrecht,

een

geïntegreerde

keukentafel en de nodige opbergkasten. Daarnaast
heeft elke flat één of twee slaapkamers, een volledig
ingerichte en aangepaste badkamer met douche en
toilet, een aparte berging en één of twee terrassen
voorzien van verlichting.
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assistentiewoningen

24u

op
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beroep

plaatsen

doen

op

U kan, afhankelijk van uw eigen wensen en noden,
beroep doen op een aantal diensten die door het
woonzorgcentrum

worden

aangeboden.

Bewoners

kunnen ‘s middags tegen betaling een warme maaltijd

verkrijgen in de cafetaria van het woonzorgcentrum.
Daarnaast kan u gebruik maken van de pedicure, de

Een parlofoon aan de inkom, aansluitingen voor

kapper, de kapel, de technische dienst en de

telefoon, TV-distributie en internet horen bij de

administratieve ondersteuning.

standaarduitrusting. Er is eveneens een interne
telefoonlijn, waar gratis gebruik van kan worden
gemaakt binnen de assistentiewoningen en het

rustoord.

De gezellige zithoeken in de gang van de eerste en
tweede verdieping en de mooie en gezellige binnentuin
met terras kan door iedere bewoner vrij gebruikt
worden, net als de ruime polyvalente zaal op de
benedenverdieping. Deze kan op uw vraag ook
gereserveerd worden voor kleine recepties en feestjes.

De polyvalente zaal
Op elke verdieping bevindt zich een kleine wasserij
waar u, tegen vergoeding, gebruik van kan maken.

Voorbeeld keuken in een woning.
Driemaandelijks zal u worden uitgenodigd op de
gebruikersraad.

