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● Woonzorgcentra

Woonzorgcentra
Ben je ouder dan 65 jaar en heb je nood aan permanente opvang en verzorging? Dan kan je
terecht bij verschillende woonzorgcentra in Heist-op-den-Berg.
Woonzorgcentrum Berkenhof
Jozef Weynsstraat 3, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 63 30, berkenhof@heist-op-den-berg.be
(mailto:info@wzcberkenhof.be,)Contactpersoon voor opname: Suzy Van den Broeck
 Het woonzorgcentrum staat open voor valide, semi-valide en dementerende bejaarden
 Voor dementerende bejaarden is een aparte afdeling voor 20 bewoners voorzien
 De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
Woonzorgcentrum Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 18 26, nathalie.deroye@zusters-berlaar.be,
(mailto:nathalie.deroye@zusters-berlaar.be)www.rusthuizen-zustersberlaar.be/heiligefamilie_heist
(http://www.rusthuizen-zusters-berlaar.be/heiligefamilie_heist)Contactpersoon: Nathalie De
Roye
 Verzorgingsafdeling voor zwaar zorgbehoevende en dementerende bejaarden
 Rusthuisafdeling voor valide en semi-valide bejaarden
 Afsluitbare afdeling voor bejaarden met dementie

 Centrum voor kortverblijf
Woonzorgcentrum St.-Jozef
St.-Jozefstraat 15, 2222 Wiekevorst
014 27 99 80, mieke.huygens@zusters-berlaar.be
(mailto:mieke.huygens@zusters-berlaar.be)www.rusthuizen-zustersberlaar.be/sintjozef_wiekevorst
(http://www.rusthuizen-zusters-berlaar.be/sintjozef_wiekevorst)Contactpersoon: Mieke Huygens
 Rusthuisafdeling voor valide en semi-valide bejaarden
 Verzorgingsafdeling voor zwaar zorgbehoevende bejaarden
 Vier beveiligde afdelingen voor bejaarden met dementie
Woon- en zorghuis Ten Kerselaere
Boonmarkt 27 - 29, 2220 Hallaar
015 22 88 22, ten.kerselaere@emmaus.be
(mailto:ten.kerselaere@emmaus.be)www.tenkerselaere.be
(http://www.tenkerselaere.be)
Residentieel:
 Markt 1, Marktstraat 2 en Marktstraat 3: kleinschalig genormaliseerd wonen, zes huizen voor
telkens acht bewoners met lichamelijke problemen, zeven plaatsen voor comapatiënten,
vijf plaatsen voor ALS/MS-patiënten
 Marktstraat 4, Woonstraat 5, Woonstraat 6 en Woonstraat 7: kleinschalig genormaliseerd
wonen, acht huizen voor telkens acht bewoners met dementie
Thuiszorgondersteunende diensten:
 Kortverblijfcentrum en halfweghuis: tien plaatsen voor ouderen met lichamelijke zorg of
personen met dementie voor tijdelijke opvang of nood aan herstel en reactivatie
 Centra voor dagverzorging: opvang voor ouderen die nog thuis wonen en overdag extra zorg
en begeleiding nodig hebben. Dertig plaatsen voor personen met lichamelijke problemen,
vijftien plaatsen voor personen met dementie
 Dienstverlening met dienstencheques zoals poetshulp, maaltijden, strijkatelier en
aangepast vervoer zijn beschikbaar in Ten Kerselaere
Woningen met dienstverlening:
 De Huisvestingsmaatschappij beschikt over tien aanleunwoningen en achttien
seniorenwoningen voor alleenstaanden of echtparen in de onmiddellijke buurt van het
woon- en zorghuis.
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ONTHAAL
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
T 015 22 86 50, info@heist-op-den-berg.be
Privacy (/privacy)

●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

