S E RV I C E F L AT S
DE WENDE &
D E WA A I E R
SERVICEFLATS DE WENDE & DE WAAIER
De serviceflats zijn gelegen aan de vijvers van
de Katteberg. Vlakbij het cultureel centrum
De Kimpel, de bibliotheek en het zwembad.
Op wandelafstand van Bilzen centrum. In het
groen met toch vlakbij het comfort van de
stad.

MEER INFO

Voor meer informatie of een afspraak kunt u zich
wenden tot de sociale dienst van het
woonzorgcentrum Demerhof

Telefoon: (089) 519 418
Fax: (089) 519 439
E-mail: serviceflats@ocmwbilzen.be

Waarom een serviceflat?

Inrichting van serviceflat

Wordt u een dagje ouder, dan gaat u de dingen
anders bekijken. Het huis wordt te groot en te
leeg, de bezorgdheid om de veiligheid en de
gezondheid neemt toe. U voelt zich soms eenzaam, heeft behoefte aan gezelschap, maar toch
wil u uw zelfstandigheid niet verliezen.

U heeft een eigen appartement en leidt een volledig
zelfstandig leven.
In de gemeenschappelijke ruimten hebt u alle mogelijkheden tot contact .
U kunt beroep doen op bijkomende diensten als u
daaraan behoefte heeft : warme maaltijden, poetsdienst, thuisverpleging …

Voor wie zijn de serviceflats?

•

U bent minstens 65 jaar

•

U bent inwoner van Bilzen

•

U kan nog (eventueel mits ondersteuning van thuiszorgdiensten en familie)
zelfstandig wonen

U kunt in geval van nood dag en nacht beroep doen
op de verpleegkundigen van het nabijgelegen woonzorgcentrum.
Elke flat beschikt over :

Dan komt u zeker in aanmerking voor één van
onze serviceflats

Over welke serviceflats beschikt het
OCMW van Bilzen?
Op de seniorencampus Demerhof beschikken
wij over twee serviceflatcomplexen.
Serviceflats De Wende werd in gebruik genomen in 1997 en beschikt over 32 flats.
Serviceflatcomplex De Waaier opende de deuren in 2012 en telt 25 flats.

•

living met terras

•

ingerichte keuken en badkamer

•

ruime slaapkamer

•

gerieflijke berging

•

individueel oproepsysteem, telefoon, analoge
kabeltelevisie enz…

.

