Onze woonzorgcentra
WZC MIJLBEKE
WZC Mijlbeke telt 122 kamers. Vervelen doet u er zich
nooit want het lokaal dienstencentrum is vlakbij.

PRIJZEN
Raadpleeg onze website (www.ocmwaalst.be) voor de
meest actuele dagprijzen en een overzicht van de
inbegrepen diensten.

Meer weten?
WZC DE HOPPERANK
Slechts een paar jaar geleden werd in Erembodegem
WZC De Hopperank geopend met plaats voor 96
bewoners.

WZC Mijlbeke
Albrechtlaan 119 - 9300 Aalst
tel. 053 76 56 02 of 053 76 56 03
wzcmijlbeke@aalst.be
www.ocmwaalst.be/mijlbeke
WZC De Hopperank
Ninovesteenweg 121- 9320 Erembodegem
tel. 053 82 25 00
wzcdehopperank@aalst.be
www.ocmwaalst.be/dehopperank

WZC SINT-JOB
In november van 2018 is een volledig vernieuwd WZC
Sint-Job open gegaan waar 118 bewoners verblijven.

© Tim De Backer

WZC DE FALUINTJES
Sinds oktober 2018 nieuw in Baardegem: WZC De Faluintjes. Een gezellig woonzorgcentrum met 85 kamers.

WZC Sint-Job
Sint-Jobstraat 197- 9300 Aalst
tel. 053 82 20 00
wzcsintjob@aalst.be
www.ocmwaalst.be/sint-job
WZC De Faluintjes
Baardegem-Dorp 28 - 9310 Aalst
tel. 052 25 31 00
wzcdefaluintjes@aalst.be
www.ocmwaalst.be/defaluintjes

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

Wonen, welzijn
en zorg

De diensten ergotherapie, kinesitherapie en animatie
helpen u het verblijf in ons woonzorgcentrum zo
aangenaam mogelijk te maken: turnlessen, spelnamiddagen, uitstappen in eigen regio, film en tvkijken, zijn maar een greep uit het aanbod.

In de woonzorgcentra van het OCMW verwelkomen
wij zowel semi-valide als zwaar zorgbehoevende
ouderen en personen met dementie. Wij bieden u
wonen, welzijn en zorg onder één dak.
Uw vertrouwde thuis achterlaten is moeilijk maar
ons uitgebreid team van medewerkers gaat tot het
uiterste om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken.

Uiteraard kunt u de kamer opvrolijken met persoonlijke accenten zoals foto’s en andere decoratie.

Via de gebruikersraad heeft u inspraak in uw
nieuwe leefgemeenschap. Wij respecteren uw geaardheid, uw godsdienstige, filosofische en morele
overtuiging, en garanderen u de vrije uitoefening
ervan.

BIJPRATEN IN DE CAFETARIA
Al onze woonzorgcentra beschikken over een cafetaria
waar u met uw gezelschap een drankje of versnapering
kan nuttigen. De gezellige inrichting is ideaal om even
met familie of vrienden bij te praten. Is het een mooie
dag? Dan brengen we de natuur nog dichterbij op het
gezellig terras van de cafetaria.

COMFORTABEL EN HUISELIJKE WOONST
Met moderne en kleinschalige woonzorgcentra
garanderen wij een comfortabele woonst in een
huiselijke sfeer. Alle kamers zijn éénpersoonskamers
met een eigen sanitaire ruimte incl. douche en toilet.
De kamers zijn ingericht met een kleerkast, nachttafel, tafel, stoel, zetel, een elektrisch verstelbaar
hoog-laag bed, koelkast, flatscreen tv en telefoonaansluiting.

INSPRAAK

Ons gekwalificeerd team omringt u met warme zorg

MAALTIJDEN
Onze keukenteams zorgen elke dag voor een smakelijk ontbijt en avondmaal. Het middagmaal wordt
aangeleverd door een externe cateraar. U kan het
middagmaal gebruiken in de gezellige eetruimte.
Wat er op het menu staat, verneemt u in het weekoverzicht. U heeft steeds de mogelijkheid om een alternatieve maaltijd te kiezen.
Bovendien biedt het keukenpersoneel minstens één
avond in de week een warme maaltijdvariant aan
zoals bijvoorbeeld croque monsieur, spaghetti, …

Aangenaam vertoeven op het terras

ZIEKENHUISOPNAME
Moet u voor extra behandeling naar het ziekenhuis?
Geen zorgen. Onze medewerkers staan voor u paraat
en ondernemen de nodige acties.

KAMERS VOOR KORTVERBLIJF

Uw kamer baadt in het licht en is voorzien van alle comfort

VERZORGING
Een team van gekwalificeerd verpleegkundig en verzorgend personeel staat in voor uw dagelijkse verzorging
en ook ‘s nachts staan we voor u klaar. We beschikken
over een palliatief ondersteuningsteam. U kan uw huisarts vrij kiezen.

Kies uit een gevarieerd activiteitenaanbod

WZC Mijlbeke, WZC De Hopperank en WZC De Faluintjes beschikken over drie kamers voor kortverblijf. In
deze kamers kunnen zorgbehoevende ouderen
terecht die tijdelijke opvang nodig hebben na ziekenhuisverblijf. Het is ook mogelijk om zorgbehoevende
ouderen een kortverblijf aan te bieden omdat de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is of voor crisisopvang. Een kortverblijf is mogelijk voor maximum 60
opeenvolgende dagen of maximum 90 dagen
verspreid over 1 kalenderjaar (van 1 januari tot 31
december).

