
Serviceflats 

Kareeloven 

De Kaalberg 

INSPRAAK 
Er is een bewonersraad die regelmatig samenkomt, 
zodat iedereen op de hoogte is van eventuele wijzigin-
gen of nieuwigheden over de algemene werking van de 
instelling. De bewoners kunnen bij deze raad en bij de 
dagelijks verantwoordelijke terecht met hun suggesties 
en klachten.  

CONTACTEER ONS 
Serviceflats De Kaalberg  
Pachting 6 - 9310 Moorsel (Aalst) 
tel. 053 71 04 83 
 
Serviceflats Kareeloven 
Overbroekstraat 15 - 9308 Hofstade (Aalst) 
tel. 053 70 02 78  
  
Dagelijks verantwoordelijke serviceflats  
tel. 053 70 02 78 (maandag, woensdag en vrijdag) 
tel. 053 71 04 83 (dinsdag en donderdag) of  
 
Mail naar 
serviceflats@ocmwaalst.be 

Er valt altijd wat te beleven in onze cafetaria van de serviceflats 

KOM LANGS OP ONZE INFONAMIDDAG 

Wilt u meer weten over de serviceflats?  
Onze verantwoordelijke organiseert op regelmatige 
tijdstippen infonamiddagen over het wonen in een van 
onze serviceflats. U kunt op dat ogenblik ook een servi-
ceflat bezichtigen.  
 

Interesse? Schrijf je in voor de infonamiddag bij onze 
dagelijks verantwoordelijke! 

IN GEVAL VAN NOOD 

In de serviceflats van Kareeloven is er dag en nacht ie-
mand aanwezig waar de bewoners in geval van een 
beroep op kunnen doen via een speciaal oproepsys-
teem. 
De serviceflats van De Kaalberg zijn verbonden met het 
woonzorgcentrum van Mijlbeke via een spreek-luister-
verbinding. De Kaalberg is bovendien uitgerust met een 
extra veilig domoticasysteem. 

ONZE DAGPRIJS 

Raadpleeg onze website (www.ocmwaalst.be) voor de 
meest actuele dagprijs. 

BEREIKBAARHEID 

Residentie De Kaalberg is zowel met de wagen als met 
het openbaar vervoer makkelijk te bereiken. Er is een 
bushalte aan de serviceflats.  

OCMW Aalst 
Gasthuisstraat 40 
9300 Aalst 

T 053 77 24 24  

info@ocmwaalst.be 
www.ocmwaalst.be 

V.U. Sarah Smeyers, OCMW Aalst, Gasthuisstraat 40—9300 Aalst 

Residentie Kareeloven is eveneens zowel met de  
wagen als met het openbaar vervoer makkelijk te be-
reiken. Er is een bushalte aan de serviceflats zelf.  
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Zorgeloos wonen 
Onze serviceflatresidenties Kareeloven en De 
Kaalberg maken deel uit van de seniorenvoorzie-
ningen van OCMW Aalst. Net als bij onze andere 
dienstverlening is een kwaliteitsvolle en klant-
vriendelijke dienstverlening ons doel. 

Al onze serviceflats hebben  een terras 

WONEN IN SERVICEFLATS DE KAALBERG 

De Kaalberg telt 47 serviceflats, allen aangepast 

aan mindervalide personen. Elke flat is ongeveer 

54m² groot, is zeer modern uitgerust en voorzien 

van gordijnen.  

 

Er is een leefruimte, een slaapkamer, een bergruim-

te met aansluitmogelijkheid voor een  wasmachine 

en een droogkast, een badkamer en een volledig 

ingerichte keuken. De keuken is ingericht met een 

keramische kookplaat, afzuigkap en aanrecht, en 

ze beschikt over voldoende keukenkasten. De bad-

kamer is luxueus en comfortabel ingericht met een 

lage douche, een wastafel met opbergkastjes, een 

verhoogd toilet, een badkamermeubel en alle nodi-

ge accessoires.  

 

Elke flat heeft een terras, er is een was– en droog-

machine in het gebouw aanwezig. 

Grondplan van een kamer in residentie De Kaalberg 

WAT IS EEN SERVICEFLAT? 

Een serviceflat is een woonvorm die het senioren moge-
lijk maakt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De 
flats zijn aangepast aan de noden en behoeften van 
senioren (vanaf 65 jaar).  

De Kaalberg is gelegen aan de rand van het dorps-
plein van Moorsel en bestaat uit 2 delen. Het ene ge-
bouw geeft uitzicht op het dorpsplein en het andere 
heeft een uitzicht op de rustige, landelijke omgeving 
van Moorsel.  
 

Het OCMW biedt met de serviceflats een aangenaam, 
veilig en comfortabel verblijf aan met respect voor de 
identiteit en privacy van elke bewoner.  
 
Als bewoner heb je de mogelijkheid om beroep te doen 
op optimale thuisverpleging, gezins– en bejaardenhulp, 
poetshulp, maaltijdbedeling, sociale/administratieve 
hulpverlening, vervoer voor minder mobielen,… 
 
Dit is geen standaard dienstverlening die bij de service-
flats hoort, maar het staat elke bewoner vrij om deze 
diensten in te huren. 

HOE WERKT HET? 

Kareeloven is gebouwd in 1995 en telt 90 serviceflats. 
Zestien ervan zijn speciaal aangepast aan mindervalide 
personen.  

Alle flats hebben een oppervlakte van ongeveer 50m². 
Ze zijn modern uitgerust en voorzien van gordijnen. Er is 
een leefruimte, een slaapkamer, een bergruimte en een 
badkamer.   
 
De keuken is volledig ingericht en beschikt over vol-
doende keukenkasten. De badkamer heeft een toilet, 
een douche en een wastafel.  Elke flat heeft een terras 
en er is een wassalon met industriële wasmachine en 
droogkast aanwezig in het gebouw.  

Grondplan van een kamer in Residentie Kareeloven 

WONEN IN SERVICEFLATS KAREELOVEN 

De site van Kareeloven beschikt over een eigen petanquebaan 

Kareeloven ligt in de landelijke omgeving van deelge-
meente Hofstade, met een prachtige grote tuin en 
een aangelegde vijver. 


