
Ouderenzorg
Hebt u zorgen nodig thuis? 

Wil u uw omgeving even ontlasten? 

Of gewoon zin in een babbel?

Dan kan u terecht bij onze thuiszorgdiensten en 

lokale dienstencentra.

Thuiszorg is bedoeld voor senioren die zo lang 

mogelijk thuis willen blijven wonen, en die voor 

bepaalde taken hulp nodig hebben. De dienst 

regelt voor u schoonmaak, verzorging, vervoer, 

maaltijden, ...

De lokale dienstencentra zijn ontmoetings-

plaatsen waar u terecht kan voor informatie, 

vorming en ontspanning of andere vormen van 

dienstverlening zoals was en strijk,  pedicure, 

maaltijden, ...

Hebt u vragen over deze dienstverleningen, 

neem dan contact op met Karin Poldervaart.

Zij helpt u graag.

Serviceflats Residentie Van Parys

Fabriekstraat 1A

1601 Ruisbroek

Karin Poldervaart, centrumcoördinator☎ 02 377 03 55
MAIL karin.poldervaart@ocmwspl.be

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Serviceflats

Van Parys
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Voor wie?
De serviceflats zijn bedoeld voor 65-plussers die 

onafhankelijk willen zijn en nog zelfstandig willen 

wonen.

Voorwaarden?
65-plusser zijn. Minstens 5 jaar inwoner zijn 

van Sint-Pieters-Leeuw of er eerder al gewoond 

hebben. Ook senioren waarvan een zoon of 

dochter in Sint-Pieters-Leeuw woont, kunnen 

in aanmerking komen. Senioren die in het bezit 

zijn van één of meerdere eigendommen, kunnen 

evengoed aanspraak maken op een serviceflat.

Prijs
€ 23,24 per dag.

Aanvraag
U kan uw aanvraag indienen bij 

Karin Poldervaart.

Vragen?
Karin Poldervaart☎ 02 377 03 55
MAIL karin.poldervaart@ocmwspl.be

Serviceflats

Residentie 
Van Parys
U wil zelfstandig wonen, in een veilige omge-

ving? U kan nog veel aan, maar wil toch liever 

omgeven zijn door anderen?

De serviceflats Residentie Van Parys maken 

het mogelijk om zelfstandig te wonen in een 

veilige omgeving.

Serviceflats 
15 flats die door 1 of 2 personen bewoond worden. 

In hetzelfde complex bevindt zich een lokaal dien-

stencentrum waar bewoners en bezoekers terecht 

kunnen voor een gezellige babbel en ontspanning.

Wat mag u verwachten?
• Ruime flat met woonkamer, ingerichte keuken, 

slaapkamer, badkamer met douche en toilet en 

bergruimte

• Verhoogde veiligheid door middel van een 

noodoproepsysteem dat dag en nacht beant-

woord wordt

• De aanwezigheid van een huisbewaarder

• Aansluitend lokaal dienstencentrum met moge-

lijkheid tot maaltijd, animatie, ...

• Administratieve en sociale dienstverlening

‘Zelfstandig wonen in 
een veilige omgeving’

Graag vooraf een bezoek? Dat kan. 
Neem contact op zodat wij u kun-
nen begeleiden bij uw bezoek.


