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Welkom in De Hopperank 
 

Beste, 

Na jaren van plannen, dossiers opmaken en het bouwen, is de nieuwe 

Hopperank een feit. Het is een modern gebouw in een onweerstaanbare 

mooie en groene omgeving geworden. 

 

Als toekomstig bewoner of familielid heeft u ongetwijfeld vragen hoe het 

hier in dit nieuwe gebouw allemaal aan toe zal gaan. Met deze brochure 

stellen wij alle nieuwigheden aan u voor. Zo krijgt u een idee van hoe we 

hier wonen en hoe uitgebreid de verzorging is waarop u kunt rekenen. 

 

Uiteraard vertelt de brochure lang niet alles. Stel gerust uw vragen aan  

onze medewerkers, zij helpen u graag verder. Op de achterzijde van deze 

brochure kan u al onze contactgegevens vinden. 

 

 

 

Carine Pletinckx-Swinnen   Sarah Smeyers 

waarnemend OCMW-secretaris  OCMW-voorzitter 



Uw kamer 

Een ruime kamer met een vrolijk kleuraccent verwelkomt u. Het grote meubilair 

zoals bed, nachtkastje, tafel, stoel en relaxzetel, hoeft u niet zelf mee te brengen. In 

de kamer beschikt u over een ingemaakte kast met meer dan voldoende plaats 

voor al uw spullen. Voor het bed- en waslinnen doen wij het nodige. Wij bezorgen 

u handdoeken, washandjes, lakens en een donsdeken.  En zoals het hoort in een 

modern verblijf: televisie-, telefoon- en internetaansluiting zijn aanwezig. 

 

U kan uw kamer inrichten zoals u het wil. Heeft u decoratie die u graag wil 

ophangen? U hoeft het maar te vragen en onze medewerkers zorgen ervoor dat 

alles een plaats krijgt.  

 

Op uw kamer beschikt u over een uitgeruste badkamer. Ze is makkelijk 

toegankelijk met een praktische schuifwand. De badkamer heeft een mooie 

wastafel, een douche, een toilet en een spiegel. Ook hier heeft u een ingemaakte 

kast met opbergruimte. 

 

Naast de traditionele inrichting bevat uw kamer ook een heleboel technologie. 

Onze medewerkers kan u oproepen waar u zich ook mag bevinden: overal zijn 

alarmknoppen aanwezig die rechtstreeks in verbinding staan met onze medewerker 

van dienst. Onze medewerkers hebben voortaan uw zorgdossier elektronisch en 

altijd bij de hand. Op die manier kunnen zij u de meest optimale zorgen 

verstrekken. 

 

 

Uw nieuwe omgeving 

Thuis in het groen 





Een leefruimte op de afdeling Lavendelweg 

Een leefruimte op de afdeling Zeeweg 

Een leefruimte op de afdeling Bosweg 



Op 29 oktober 2014 hebben we de vervangingsnieuwbouw van WZC De Hopperank 

officieel geopend. Het oude gebouw heeft plaatsgemaakt voor een moderne en 

comfortabele huisvesting in een groene omgeving. Met plaats voor 96 bewoners blijft 

het kleinschalige karakter van WZC De Hopperank gegarandeerd.  

 

 

Waar de paviljoenbouw één grote afdeling had met 54 kamers, telt de 

vervangingsnieuwbouw drie kleinschalige afdelingen met telkens 32 kamers.  

 

Afdeling Bosweg op de eerste verdieping met veel groentinten. 

Afdeling Zeeweg op de tweede verdieping met veel blauwtinten. 

Afdeling Lavendelweg op de derde verdieping met veel paarstinten. 

 

 

Elke afdeling is makkelijk herkenbaar aan het kleurgebruik in kamers en publieke 

ruimten. In het nieuwe gebouw zijn ook drie kamers voor een kortverblijf ingericht. 

Op elke verdieping is tevens één kamer voor echtparen aanwezig. 

 

De afdeling Lavendelweg is uitgerust met een ingesloten daktuin zodat bewoners met 

dementie op een veilige manier in de buitenlucht kunnen vertoeven. 

 

 

De drie afdelingen van De Hopperank 

Kleinschaligheid troef 



Zorg op elk moment van de dag en de nacht 

Een team van gekwalificeerd verpleegkundig en verzorgend personeel staat in voor uw 

dagelijkse verzorging en ook ‘s nachts staan we voor u klaar. Bij de dagelijkse 

verzorging staan uw wensen centraal. Indien u dat wil, betrekken wij ook uw familie bij 

het zorgplan. Niet alleen bij de opname maar op elk tijdstip van uw verblijf kunnen we 

de geplande zorg aan uw wensen aanpassen. 

 

Uw vrijheid 

U kiest op welke wijze u uw dag wil invullen. Net als thuis bepaalt u zelf wanneer u wel 

en niet in het woonzorgcentrum bent, wanneer u bezoek ontvangt en of zelf op visite 

gaat.  

U kunt uw vertrouwde huisarts behouden. In WZC De Hopperank zijn een kapper en 

pedicure op bepaalde weekdagen aanwezig. Uiteraard kan u steeds uw eigen kapper of 

pedicure laten komen.  

 

Gekwalificeerde zorg 

In al onze dienstverlening staat kwaliteit centraal. Aan de hand van vastgelegde 

procedures waakt onze interne kwaliteitscoördinator over de meest optimale 

zorgverstrekking. Elk woonzorgcentrum beschikt over een eigen maatschappelijk 

medewerker waar u steeds terecht kan.  

 

Onze medewerkers volgen op gezette tijdstippen bijscholing zodat ze steeds op de 

hoogte zijn van de nieuwste technieken en inzichten in de zorg. In onze 

woonzorgcentra zijn steeds de voldoende en nieuwste materialen aanwezig opdat 

onze medewerkers in de beste omstandigheden uw verzorging kunnen uitvoeren. 

 

 

De beste zorg 

Warme mensen geven warme zorg 



U kiest op welke wijze u uw dag wil invullen 

Op vaste weekdagen kan u bij de kapper langsgaan 

Gekwalificeerd verpleegkundig en verzorgend personeel staat voor u klaar 



Het keukenteam serveert u lekker en gevarieerde maaltijden 

U kiest zelf aan welke activiteiten u wil deelnemen 

Bij mooi weer kan u van een lekkere kop koffie genieten op het terras 



Lekker eten 

Het keukenteam van WZC De Hopperank zorgt elke dag voor een smakelijk 

ontbijt en avondmaal. Het middagmaal wordt aangeleverd door een externe 

cateraar.  Wat er op het menu staat, verneemt u in het weekoverzicht. U heeft 

steeds de mogelijkheid om een alternatieve maaltijd te kiezen. U kan de 

maaltijden op uw eigen afdeling nuttigen. Bovendien biedt het keukenpersoneel 

minstens één avond in de week een warme maaltijd aan zoals bijvoorbeeld 

croque monsieur, spaghetti, … 

 

In beweging blijven 

Onze ergotherapeuten en kinesisten plannen doelgerichte activiteiten en 

behandelingen die uw gezondheid bevorderen.  Daarnaast zijn er ook 

animatoren in het woonzorgcentrum aanwezig die u tal van leuke activiteiten 

aanbieden. Filmvoorstellingen, dansnamiddag of een wandeling op een zonnige 

dag, het kan allemaal. Uiteraard heeft u steeds de keuze of u aan de activiteit wil 

deelnemen of niet. 

 

Bijpraten in de cafetaria 

WZC De Hopperank is prachtig gelegen aan de uitloper van het Osbroekpark. 

Dat uitzicht vormt het ideale decor om even met familie of vrienden bij te 

praten in de cafetaria. Is het een mooie dag? Dan brengen we de natuur nog 

dichterbij op het gezellig terras van de cafetaria. 

 

 

 

Alles is aanwezig 

Om u goed te voelen 



WZC De Hopperank beschikt  

over tal van faciliteiten 

Cafetaria met groot terras 

Pedicure 

Kapper 

Wifi in het hele gebouw 

Internethoek 

Grote leefruimtes op elke afdeling 

Binnentuin op afdeling Lavendelweg 

Fietsenstalling met oplaadpunt 

Parkeerruimte 

Zonnepanelen op het dak 



Duurzame energie 

WZC De Hopperank maakt gebruik van de allernieuwste technieken om spaarzaam 

met energie om te gaan. Er staan 128 zonnepanelen op het dak, het gebouw is meer 

dan voldoende geïsoleerd, de ramen hebben een hoge isolatiewaarde en de verlichting 

bestaat hoofzakelijk uit LED-lampen. 



Voor uw verblijf betaalt u wat men een ‘ligdagprijs’ noemt. Die wordt altijd 

vooraf goedgekeurd door de minister van Economische Zaken. De overheid 

bepaalt ook wat minimaal inbegrepen moet zijn in die prijs. In 

woonzorgcentrum De Hopperank krijgt u echter veel meer dan wettelijk 

verplicht is.   

Hoeveel kost uw verblijf in  

WZC De Hopperank? 

Welke kamer? 

Woonzorgcentrum De Hopperank telt 96 kamers, waarvan er drie kamers 

geschikt zijn voor kortverblijf. Daarnaast hebben wij op elke verdieping één kamer 

die geschikt is voor echtparen.  Alle kamers beschikken over hetzelfde comfort. 

LIGDAGPRIJS ALLEENSTAANDE LIGDAGPRIJS ECHTPAAR 

56 euro* 75 euro* 

 Éénpersoonskamer die aan de aller-

nieuwste comforteisen voldoet 

 Kamers van 25 m² 

 Uitgeruste badkamer met douche,  

volledig rolstoeltoegankelijk 

 Twee eenpersoonskamers van elk 

25m² die toegankelijk zijn met een 

verbindingsdeur 

 Uitgeruste badkamer met douche, 

volledig rolstoeltoegankelijk 

* de prijzen van deze brochure zijn de dagprijzen die gelden op 3 november 2014. 

OCMW Aalst behoudt zich het recht voor om de prijzen op om het even welk moment 

aan te passen en te indexeren. Als u vragen heeft over de meest actuele prijzen, kan u 

steeds met onze administratie contact opnemen (zie contactgegevens op de achterzijde). 



Het wettelijk minimum 

In de ligdagprijs moeten, wettelijk verplicht, volgende zaken inbegrepen zijn: 

 Uw huisvesting, inclusief verwarming en elektriciteit 

 Maaltijden en indien nodig aangepaste dieetvoeding (op voorschrift van de arts) 

 Drinkwater 

 Hulp van gekwalificeerd personeel bij de activiteiten van het dagelijks leven 

 Het poetsen van uw kamer en het gebouw 

 Het bedlinnen en het onderhoud ervan 

 Klein verzorgingsmateriaal zoals ontsmettingsmiddelen, verbanden, steriele kompres-

sen, injectiemateriaal 

 Incontinentiemateriaal 

 De brandveiligheidsmaatregelen en verzekeringspolissen die het woonzorgcentrum 

moet nemen 

Extra’s zonder meerprijs 

Dit krijgt u, zonder bijbetaling, extra bij WZC De Hopperank: 

 Dagelijks vers waslinnen (handdoeken, washandjes) maar ook toiletartikelen zoals 

zeep en shampoo 

 Flessenwater 

 Sociale begeleiding en administratieve ondersteuning 

 Gebruik van publieke computers 

 Activiteiten en uitstappen zonder meerprijs 

U kiest? 

U beslist zelf of u een koelkast, telefoon of televisietoestel op de kamer wenst. 

Deze kan u aan een maandelijkse huurprijs in het woonzorgcentrum verkrijgen. 

Wat is niet inbegrepen? 

De individuele, persoonlijke uitgaven die u doet, zitten niet inbegrepen in de 

ligdagprijs. Denk bijvoorbeeld maar aan de kapper, pedicure, stomerij, dokters- en 

medicatiekosten, ziekenfondsbijdragen, medische transporten, bijdrage 

zorgverzekering of het persoonlijke was. Ook de gesprekskosten van uw telefoon 

zijn niet inbegrepen in de ligdagprijs. 





WZC De Hopperank ligt te midden van een groene omgeving, aan de rand van het 

Osbroekpark. Daarmee biedt WZC De Hopperank voor elk wat wils: een makkelijk 

bereikbaar woonzorgcentrum aan de rand van de stad én het park. 

Uw nieuwe omgeving 

Thuis in het groen 

Er is een bushalte vlakbij het woonzorgcentrum 

De Hopperank waar de volgende lijnbussen 

halt houden. 

 

WZC De Hopperank 

Ninovesteenweg 121 - 9320 Erembodegem 

WZC De Hopperank 



Zo wordt u een bewoner van De Hopperank 

 Via het online formulier op www.ocmwaalst.be. 

 Met een telefoontje naar de sociaal verpleegkundige. 

Karen Arijs, tel. 053 82 25 03, karen.arijs@ocmwaalst.be  

U dient een  

aanvraag in 

De sociaal verpleeg-

kundige ontvangt uw 

aanvraag 

De sociaal verpleeg-

kundige komt bij u 

langs  

U verhuist 

 De sociaal verpleegkundige maakt een dossier van uw 

aanvraag en neemt vervolgens contact met u op om een 

afspraak te maken. 

 De sociaal verpleegkundige komt bij u langs om uw zorg-

profiel te bepalen.  

 Als er voor uw zorgprofiel nog plaatsen beschikbaar zijn, 

dan kan u onmiddellijk verhuizen naar een kamer in het 

woonzorgcentrum. Zijn er echter geen kamers voor uw 

profiel beschikbaar, dan krijgt u een plaats op de wacht-

lijst.  

 Zodra er een kamer vrijkomt, neemt de sociaal verpleeg-

kundige met u contact op. U bent vrij om in te gaan op 

ons aanbod. 
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Wonen in WZC De Hopperank 

U mag er ons alles over vragen 
 

 

Inschrijvingen: 

Karen Arys, sociaal verpleegkundige WZC De Hopperank 

tel. 053 82 25 03, karen.arys@ocmwaalst.be 

Inlichtingen: 

Sofie Saeys, verantwoordelijke WZC De Hopperank 

tel. 053 82 25 00, sofie.saeys@ocmwaalst.be 

 

WZC De Hopperank 

Ninovesteenweg 121 - 9320 Erembodegem 

 

Wonen in WZC De Hopperank 

U mag er ons alles over vragen 
 

 

Inschrijvingen: 

Karen Arys, sociaal verpleegkundige WZC De Hopperank 

tel. 053 82 25 03, karen.arys@ocmwaalst.be 

Inlichtingen: 

Sofie Saeys, verantwoordelijke WZC De Hopperank 

tel. 053 82 25 00, sofie.saeys@ocmwaalst.be 

 

WZC De Hopperank 

Ninovesteenweg 121 - 9320 Erembodegem 

 


