Contact
Voor meer informatie over ons woonzorgcentrum
of voor een bezoek kunt u na afspraak steeds
terecht bij onze sociale dienst.

Woonzorgcentrum Kloosterhof is landelijk en
rustig gelegen in een groene omgeving, op
wandelafstand van het centrum van Berlaar.
Hierdoor is het ook gemakkelijk te bereiken met
het openbaar vervoer.

Tessa Steurs
Tel.: 03 216 62 57
tessa.steurs@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Kloosterhof
Sollevelden 5 · 2590 Berlaar
Tel.: 03 216 62 00
info.kh@zusters-berlaar.be
www.kloosterhofberlaar.be

Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 67
bewoners. Zowel valide, semi-valide, invalide als
zwaar zorgbehoevende ouderen met of zonder
dementie kunnen bij ons terecht.
Als christelijk geïnspireerde instelling dragen
wij de waarden: eenvoud, liefde en gastvrijheid
hoog in het vaandel. Mensen met andere
godsdienstige en filosofische overtuigingen
verwelkomen wij met veel openheid en respect.

wzc
Kloosterhof

“

Wij willen voor onze bewoners een
prettige en open omgeving creëren,
een plaats waar ze zich echt “thuis”
voelen.

“

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Maatschappelijke zetel: Markt 13
2590 Berlaar · ondernemingsnr.
0417.703.081 · RPR Antwerpen, afd.
Mechelen · info@zusters-berlaar.be
www.zorggroepzvb.be

Woonzorgcentrum

Kloosterhof

Accommodatie

Veiligheid

Tarieven

Onze kamers zijn ongeveer 26 m2 groot en
bevinden zich op het gelijkvloers en de eerste
verdieping. Ze zijn voorzien van een badkamer en
het nodige meubilair:

Binnen ons woonzorgcentrum is een algemeen
rookverbod van kracht. Daarnaast zijn omwille
van veiligheidsredenen enkel plasma of LCD tvtoestellen toegelaten.

Eénpersoonskamer:

•
•
•
•
•
•
•

een bed en nachtkastje
een relaxzetel
een tafel met 2 stoelen
een kast
een badkamer met douche, lavabo en toilet
een aansluiting voor telefoon en tv
een verpleegoproepsysteem

Iedere bewoner kan zijn kamer zelf verder inrichten.
Elke woongroep is voorzien van een aparte
leefruimte en daarnaast kunnen onze bewoners
ook gebruik maken van onze cafetaria, leefruimtes
en zithoeken, de kapel en de tuin.
Onze bezoekuren zijn volledig vrij waardoor
familie en vrienden op elk moment van de dag
welkom zijn. Wanneer zij dit wensen, mogen
zij helpen bij de verzorging of de maaltijd.
Daarnaast staat er ook een team klaar van
verpleeg- en zorgkundigen, kinesitherapeuten
en ergotherapeuten, animatoren, administratieve
medewerkers en een pastoraal werker. De keuze
van de huisarts blijft vrij.

Inbegrepen:
•

Gebruikersraad
Minstens 4 maal per jaar nodigen wij al onze
bewoners uit op een gebruikersraad. Zo kunnen
zij steeds adviezen blijven formuleren en willen wij
ook voldoende inspraakmogelijkheden creëren.

Lokaal dienstencentrum met
buurtrestaurant Balderhuys
In buurtrestaurant Balderhuys kan iedereen op
weekdagen in de cafetaria van woonzorgcentrum
Kloosterhof komen genieten van een driegangenmenu voor € 7,50. Wij zetten onze deuren open
vanaf 11.30 uur en serveren de maaltijd om 12.00
uur. Inschrijven is verplicht in de voorafgaande
week en kan tot donderdagmiddag 12.00 uur:
•
•

telefonisch (03 216 62 57) of
per e-mail (tessa.steurs@zusters-berlaar.be)

Vroegtijdige zorgplanning
Bewoners kunnen zelf hun wensen en waarden voor
de organisatie/zorgverlening rond het levenseinde
duidelijk maken. Dit laat toe om via overleg met
de arts, naasten ... tot een “gewogen” beslissing
te komen rond de gewenste zorg.

€ 67,61 per dag

•
•
•
•
•
•
•

verblijf en verzorging
(verpleegkundige zorg en ergotherapie)
maaltijden en drank
onderhoud van de kamer
incontinentiemateriaal
bedlinnen
animatie
wifi
brand- en burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•

opleg dokterskosten en medicatie
kinesitherapie (bewoners in ROB)
bijkomende kameraccommodatie
(tv-abonnement, gesprekskosten telefoon ...)
was van persoonlijk linnen
haar- en voetverzorging

Activiteitenaanbod
Bewoners kiezen zelf of zij al dan niet deelnemen
aan de activiteiten van ons animatieteam. Zij
zorgen tijdens hun weekprogramma zowel voor
een groepsaanbod als voor een individuele
benadering.
Daarnaast doen wij een beroep op heel wat
vrijwilligers die onze bewoners begeleiden bij
allerlei activiteiten en uitstappen. Wij zetten onze
deur ook open voor schoolkinderen, bonden van
gepensioneerden en andere verenigingen.

