
Serviceflats 

KAREELOVEN  
Adres: Overbroekstraat 15 

 9320 Hofstade 

   

 Verantwoordelijke serviceflats: 

 tel. 053 70 02 78  of tel. 053 71 04 83  

 

Wilt u meer weten over de serviceflats?  

Onze verantwoordelijke organiseert op regelmati-

ge tijdstippen infonamiddagen. Kijk op 

www.ocmwaalst.be voor de meest actuele data of 

laat je interesse weten aan onze  

verantwoordelijke op bovenstaand nummer. 

 

OCMW AALST  
 Gasthuisstraat 40 

 9300 Aalst  

 053 77 24 24 

 www.ocmwaalst.be  

 info@ocmwaalst.be 

Serviceflats Kareeloven maakt deel uit van de 

bejaarden voorzieningen van OCMW Aalst. Net 

als in onze andere serviceflats is een kwaliteits-

volle en klantvriendelijke dienstverlening ons 

doel. 

Kareeloven ligt in een rustige, landelijke omge-

ving, met een prachtige tuin van 1 hectare 25 

are en een mooi aangelegde vijver. In de nabije 

omgeving kan je petanque spelen of fietsen 

langs de mooie fietsroute.  

In geval van nood 

In de serviceflats van Kareeloven is er dag en 

nacht iemand aanwezig waar de bewoners in 

geval van een beroep op kunnen doen via 

een speciaal oproepsysteem. 

Informatie en inspraak 

Er is ook een bewonersraad die regelmatig 

samenkomt, zodat iedereen op de hoogte is 

van eventuele wijzigingen 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.   

Bereikbaarheid 

Kareeloven is zowel met de wagen als met 
het openbaar vervoer makkelijk te bereiken. 
Er is een bushalte (lijnen 53 en 54) aan de 
serviceflats zelf.  
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Meer weten? 

Verantwoordelijke uitgever: Sarah Smeyers, Voorzitter OCMW Aalst,  
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Wat is een serviceflat? 

Een serviceflat is een woonvorm die het senio-
ren mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelf-
standig te wonen. De flats zijn aangepast aan 
de noden en behoeften van senioren.  

Hoe werkt het? 

Het OCMW biedt met de serviceflats een aan-
genaam, 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 thuisverple-
ging, gezins– en bejaardenhulp, poetshulp, 
maaltijdbedeling, 

sociale/administratieve hulpverlening, vervoer 
voor minder mobielen,… 

Dit is geen standaard dienstverlening die bij de 
serviceflats hoort, maar het staat elke bewoner 
vrij om deze diensten in te huren. 
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Uw woonst 

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

Alle flats hebben een oppervlakte van ongeveer 
50m². Ze zijn modern uitgerust, volledig geschil-
derd en voorzien van gordijnen. Er is een leefruim-
te, een slaapkamer, een bergruimte, een badkamer 
en een volledig ingerichte keuken. De keuken is 
ingericht met een koelkast, kook-fornuis, afzuigkap, 
en aanrecht, en beschikt over voldoende keuken-
kasten. De badkamer bestaat uit 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.  

 

Dagprijs 

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


