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Informatiebrochure



De vzw Woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes te
Erps-Kwerps is sinds enige jaren bezig met de volledige
vernieuwing van de infrastructuur.

In 2013 werd de eerste nieuwe vleugel met 74
eenpersoonskamers in gebruik genomen. Het betreft een zeer
moderne infrastructuur met een binnentuin en een ruime
brasserie met zonneterras.
In 2016 werd het tweede deel geopend, alsook het nieuwe
onthaal. In dit gebouw zijn verschillende soorten kamers
voorzien: eenpersoonskamers, extra ruime kamers, kamers
met een tuindeur, kamers met een persoonlijk terras en een
aantal tweepersoonskamers voor koppels. Op de
benedenverdieping is de administratie ingericht alsook de
kinezaal, de kapel en het kapsalon.
Het woonzorgcentrum voorziet nu huisvesting en zorg- en
dienstverlening voor 156 bewoners met een
zorgbehoevendheid en voor bewoners die een kortere periode
bij ons kunnen verblijven, o.m. voor revalidatie of herstel.

Het derde project, waarmee het Woonzorgcentrum gestart is in december
2019, betreft de bouw van 43 assistentiewoningen en een
dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. Er zijn verschillende types
woningen, op het gelijkvloers of op een verdieping, met 1 of 2 slaapkamers,
met een balkon of terras. De woningen variëren van 58 tot 95 vierkante
meter. Het betreft een renovatie- en een nieuwbouwproject.
Zowel de voorgevel van het oude pensionaat als de binnentuin zullen terug
in hun oorspronkelijke staat worden gebracht.
Wilt U naast deze informatiebrochure nog wat extra uitleg over ons project,
dan kan u terecht bij mevrouw Nele Stinis, contactpersoon (iedere
voormiddag, behalve op woensdag) via nelestinis@olvlourdes.be of 02 759
70 50.

OVER ONS

EVEN

VOORSTELLEN



Een van de belangrijkste doelstellingen van het bouwconcept
was om een grote interactie te hebben met het park dat
achteraan gelegen is. Daardoor ademt de Parkresidentie een
sfeer uit van natuur, rust, ruimte en licht. 

DE OMGEVING

De Residentie ligt ook middenin de dorpskern,
dus U kan overal gemakkelijk te voet of met de
fiets naartoe.



Een assistentiewoning is een modern aangepast appartement voor
65-plussers (25% van het aantal erkende assistentiewoningen mag
bewoond worden door gebruikers jonger dan 65), alleenstaanden of
koppels. Het is zo ingericht dat mensen op leeftijd er comfortabel en
zelfstandig kunnen wonen. U kan, als U dat wenst, gebruik maken van
poetshulp, maaltijden of zorg via thuiszorgdiensten. 

In nood kan U een beroep doen op ‘crisis- en/of overbruggingszorg’. 
“Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van
een noodsituatie die niet op voorhand kan worden ingeschat en waar
onmiddellijk zorg dient te worden aangeboden.” 
“Overbruggingszorg is de aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en
die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting dat de
zorg wordt verleend die de gebruiker zelf heeft gekozen.”

WAT IS EEN

ASSISTENTIEWONING?



AANBOD

ASSISTENTIEWONINGEN

U combineert de vrijheid en de zelfstandigheid van een eigen woning
met de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op onderstaande
voorzieningen en dienstverlening:

Maaltijden

Bibliotheek

Extra aankopen via de keuken van het Woonzorgcentrum

Kapsalon

Pedicure

Kinesitherapie

Georganiseerde ontmoetingen, activiteiten en uitstappen

Woonassistent als aanspreekpunt bij vragen rond zorg, wonen en administratie

Horeca en winkels: krantenwinkel, apotheek, supermarkt, brasserie, restaurant en

café in de onmiddellijke omgeving

Openbaar vervoer

Kapel met dienst op zondag

Verharde wandelpaden doorheen het hele park

Dankzij de verbinding en wisselwerking tussen de assistentiewoningen en het

Woonzorgcentrum kunnen gebruikers en bewoners hun sociale contacten

onderhouden met elkaar (in de gemeenschappelijke ruimtes, brasserie met

zonneterras, binnentuinen, het park,...).

Bovendien krijgt U voorrang bij een eventuele opname in het Woonzorgcentrum.

Van bij de aanvang van het nieuwbouwproject is de vormgeving, ingekaderd in zijn

groene omgeving, een prioriteit geweest.

Er werd naar een vorm gezocht die niet alleen van buiten mooi oogt, maar ook

binnenin een gezellige sfeer koppelt aan eigentijds comfort met een hoogwaardige

afwerking.

De assistentiewoningen zullen rond 1 mei 2022 bewoonbaar zijn. Indien U

geïnteresseerd bent, kan U zich al vrijblijvend inschrijven op onze wachtlijst bij Nele

Stinis, onze contactpersoon.

Nele Stinis 
nelestinis@olvlourdes.be

Algemeen telefoonnummer: 02 759 70 50



TYPES VAN

ASSISTENTIEWONINGEN

Alle prijzen in onderstaande tabellen zijn dagprijzen in euro/dag.





DE INRICHTING VAN DE

ASSISTENTIEWONINGEN

Volledig ingerichte keuken met apparatuur
Minstens 1 afzonderlijke slaapkamer (15 woningen met 2 slaapkamers)
Badkamer met wastafel, toilet en douche
Ruime woon- en leefruimte met balkon of terras
Berging (met mogelijke aansluiting wasmachine en droogkast)
Voorziening van branddetectie, parlofoon en noodoproepsysteem (zowel in living,
slaapkamer als badkamer)
Aansluiting tv, telefoon, radio en internet (wifi)
Ruime parking in de onmiddellijke omgeving
Gemeenschappelijke ruimte met wasmachine en droogkast
Fietsenstalling in het gebouw
Stijlvolle inkomhal met salon

Elke assistentiewoning is volledig rolstoeltoegankelijk. De oppervlaktes van de
assistentiewoningen verschillen naargelang hun ligging in het gebouw. De
assistentiewoningen zijn niet bemeubeld. 
U kunt dus uw eigen meubels meebrengen. Alle assistentiewoningen hebben
eenzelfde indeling:



De ramen worden voorzien van zonnewering die zorgen voor de nodige
natuurlijke lichtinval. Elke assistentiewoning is voorzien van centrale
verwarming en een videofoon aan de inkom. 



De moderne
keuken

De ruime living

Het prachtige
park



WAT ZIT ER IN DE

DAGPRIJS?

De huur van de woning
Gebruik van het (nood)oproepsysteem
24u/24u permanentie van gekwalificeerd personeel van het
Woonzorgcentrum voor het beantwoorden van noodoproepen
Eventuele bemiddeling met de thuiszorgdiensten voor poetshulp,
verzorging en/of verpleging
Onderhoud en energieverbruik (water, verwarming, elektriciteit) van
gemeenschappelijke ruimten en lift
Hulp van de woonassistent, o.a. advies bij sociale en administratieve
formaliteiten
Deelname aan bepaalde activiteiten
Collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, zoals bij brand en
aanverwante gevaren
Brandverzekering van persoonlijke inboedel voor een bepaald bedrag 
Gebruik en onderhoud van de tuin
Onderhoud van technische installaties en keuringen
De onroerende voorheffing
Containerkosten (restafval, papier en karton, PMD en glas)

De dagvergoeding is tussen 45 en 80 euro, volgens de grootte van de
assistentiewoning. Er wordt een supplement van 5 euro aangerekend voor bewoning
door koppels.

Elektriciteit, verwarmingskosten en waterverbruik
Gebruik telefoon, tv, radio en internet (wifi)
Kapsalon 
Maaltijden
Kinesitherapie 

WAT IS ER NIET INBEGREPEN?



INLICHTINGEN

Indien U nog bijkomende informatie of een bezoek wenst, mag U ons steeds
contacteren:

CONTACTPERSOON

Tot  binnenkort !

Nele Stinis 
nelestinis@olvlourdes.be

Algemeen telefoonnummer:
02 759 70 50

Uiteraard staat onze directie ook steeds tot uw dienst.

Martine Engelen
martineengelen@olvlourdes.be

Algemeen telefoonnummer:
02 759 70 50


