
Wat is een assistentiewoning?

Onze residentie herbergt 13 assistentiewoningen.

Een  assistentiewoning  is  een  modern  aangepast

appartement  voor  65-plussers,  alleenstaanden  of

koppels.  De  flat  is  zo  ingericht  dat  mensen  op

leeftijd er comfortabel en zelfstandig kunnen wonen,

dit  met  aandacht  voor  het  behoud  van  privacy  en

autonomie.

De bewoners  van de assistentiewoningen genieten,

indien  ze  dit  wensen,  van  aangepaste  diensten  of

service: 

 In  geval  van  nood  kan  24u  op  24u  beroep

gedaan worden op gekwalificeerd personeel van

het aanleunend woonzorgcentrum. 

 De  hulp  van  de  thuiszorgdiensten  kan  via  de

servicebemiddeling  vlot  worden  ingeroepen,

zodat het zelfstandig wonen zolang mogelijk

verzekerd wordt.

De inrichting van de flat

De  flat  is  volledig  rolwagentoegankelijk.   Elke  flat

heeft  een  inkomhal  met  ingerichte  vestiaire,  een

gezellige  woonkamer  met  geïntegreerde  keuken,  een

slaapkamer en een volledig ingerichte en aangepaste

badkamer met douche en toilet. Per assistentiewoning

zijn er 3 noodoproepknoppen aanwezig. Ook beschikt

elke flat over een afgesloten berging in de kelder.

De verluchting en de isolatie hebben speciale aandacht

gekregen.  In elk appartement worden de badkamer en

de  keuken  permanent  verlucht.  Twee  grote  ramen

voorzien  van  zonnewering  zorgen  voor  de  nodige

natuurlijke lichtinval. Elke flat is voorzien van centrale

verwarming.

Parlofoon aan de inkom, aansluitingen voor telefoon

en  tv  in  de  woonkamer  horen  bij  de

standaarduitrusting.

Het gebouw is ingeplant in

een  mooie  tuin  met

gemakkelijk  toegankelijke

en verlichte wandelpaden.

De service

De flatbewoners kunnen rekenen op een ruim aanbod van

servicebemiddeling.  De  algemeen  directeur  kan

bemiddelen bij het verkrijgen van de gewenste thuiszorg

zoals  thuisverpleging en/of  poetsdienst.  Verder  kan men

ook  steeds  bij  de  algemeen  directeur  terecht  met

technische  problemen  aan  de  accommodatie  (vb.

reparaties)  of  met  andere  vragen  (vb.  administratieve

problemen).

Ingeval van nood kan, via het oproepsysteem in elke flat,

24u op 24u beroep gedaan worden op gekwalificeerde hulp

vanuit het woonzorgcentrum. Bijkomend kan men vragen

naar  een  polshorloge  met  ingebouwd  oproepsysteem  bij

nood.

De bewoners van de assistentiewoningen krijgen voorrang

bij een eventuele opname in woonzorgcentrum.

De  flatbewoners  kunnen  ’s  middags  tegen  betaling  een

warme maaltijd verkrijgen.  De maaltijd wordt op de flat

bezorgd.

Indien zij dit  wensen kunnen flatbewoners  aansluiten bij

sommige  georganiseerde  activiteiten  van  het

woonzorgcentrum.

Elke bewoner wordt uitgenodigd op de driemaandelijkse

bewonersraad.  De  accommodatie  van  het  hele



woonzorgcentrum  is  voor  iedereen  toegankelijk  :  de

cafetaria, de tuin, het kapsalon, de kapel,…
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Inlichtingen
De residentie assistentiewoningen is een initiatief van
Woonzorgcentrum  Sint-Felix  v.z.w.  Het
woonzorgcentrum  en  het  centrum  voor  kortverblijf
zijn  twee  andere  initiatieven  van  deze  v.z.w.  De
assistentiewoningen  zijn  ondergebracht  in  een
afzonderlijke vleugel van het woonzorgcentrum.

Contact: 
Assistentiewoningen PE 2079
Lindestraat 3, 1540 Herne
Tel: 02/398.01.10
Fax: 02/398.01.15
E-mail: wzc@sintfelix.be
Website: www.sintfelix.be  
Algemeen directeur: Dhr. Wouter Van Audenaerde  
Woonassistent: Mevr. Christiane Vannerom 

Dagprijs: 
€ 20 huur flat + € 7.92 algemene onkosten (24-uurs
permanentie,  crisis-zorg,  energiekosten,
waterverbruik,  onderhoud  en  gebruik
gemeenschappelijke  delen  en  tuin,

servicebemiddeling,  familiale-  en  brandverzekering,
berging in de kelder en containerkosten); € 27.92/dag all-
in. 

Woonzorgcentrum Sint-Felix v.z.w.

Groepen van assistentiewoningen

Wie de dag plukt als een bloem

oogst het boeket van zijn leven

http://www.sintfelix.be/
mailto:wzc@sintfelix.be



