Verder kan je je flat volgens je persoonlijke smaak inrichten.
Er is geen mogelijkheid tot het plaatsen van een wasmachine en/of droogkast,
maar je kan vrijblijvend gebruik maken van de gemeenschappelijke wasserette
of je was laten doen door een externe wasserij.
In het gebouw is een grote badkamer met hooglaagbad ingericht waarvan de
bewoners kunnen gebruik maken.
Er is voldoende autoparking in de nabijheid, tevens is er een fietsenstalling op
de site.
Maandelijks wordt er een animatieprogramma gegeven, waar de bewoners
vrijblijvend kunnen aan deelnemen.
Contact
Evelien Gommers, dagelijks verantwoordelijke		
tel. 03 890 15 33
Sarah Siebens, woonassistent							

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands
tel. 03 890 15 30
wzc.puurs@zorgbedrijf.klein-brabant.be
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		Groep van Assistentiewoningen ‘Het Erf’
GAW Het Erf
Palingstraat 46 en 50
2870 Puurs-Sint-Amands
tel. 03 890 15 33

Wat en voor wie?
Wonen in een assistentiewoning is een aangepaste vorm van zelfstandig
wonen voor senioren met ondersteuning daar waar nodig.
Je kan, als je dat wil, beroep doen op extra diensten zoals gezinszorg,
poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging, kapper, pedicure of manicure,…
Er is ook een ontmoetingsruimte voorzien waar je de andere bewoners kan
ontmoeten, waar de warme maaltijden gezamenlijk genuttigd kunnen worden
en waar diverse activiteiten plaatsvinden.
De groep van assistentiewoningen ‘Het Erf’ bevindt zich in de dorpskern van
Puurs, in de Palingstraat 46 en 50. De flats zijn ondergebracht in twee gebouwen op de site van het Zorgbedrijf Klein-Brabant, campus Puurs. Gelegen op
vijf minuten loopafstand van het Dorpshart, is dit de ideale uitvalsbasis voor
onze senioren. Je vindt er een ruim aanbod aan horeca en shopping gelegenheden.
Je kan om verschillende redenen kiezen om naar een assistentiewoning te verhuizen: Wanneer je huidige woning niet meer aangepast is aan je wensen of
mogelijkheden, je zoekt iets meer veiligheid of je wenst tussen andere
senioren te wonen…
Het Zorgbedrijf beheert 65 assistentiewoningen in Puurs. Er zijn 49 studio’s en
16 flats met een aparte slaapkamer.
Kom ik in aanmerking? Om in aanmerking te komen voor een opname in
onze assistentiewoningen, dien je de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt (of
voor echtparen één van beide 65 jaar). De opnamecriteria kan je vinden in
ons opnamereglement van 21 december 2016.
Hoe inschrijven?
Alvorens wij je kunnen inschrijven op onze wachtlijst vragen wij om een informatiefiche te vervolledigen. Wanneer deze fiche ingevuld is, kan je een
afspraak maken met de maatschappelijk assistent via wzc.puurs@zorgbedrijf.
klein-brabant.be of telefonisch op 03 890 15 33 om je inschrijving te
finaliseren.

Kostprijs: (vanaf 1 december 2018 - na akkoord van het Ministerie van Economische
zaken is herziening mogelijk)

Voor de assistentiewoning betaal je een verblijfsvergoeding per dag, tussen
de 22,11 euro en 31,16 euro. De prijs hangt af van het type flat/studio én of je
alleen of met twee samenwoont.
In deze dagprijs zijn een heleboel diensten begrepen:
• verbruik elektriciteit, water en verwarming
• noodoproepsysteem
• gebruik van gedeelde wasserette
• brandvertragende overgordijnen en het onderhoud hiervan
• gratis vuilniszakken
• brandverzekering
• ruitenwassen aan de buitenkant (4x jaar)
• onderhoud en herstellingen aan het gebouw en tuin
Zijn niet inbegrepen:
• de huurwaarborg (1x maandhuur)
• vervangingsmaterialen zoals lampen, batterijen, …
• distributiebijdrage voor tv
• gebruik van externe wasserij
• telefoon, internet,…
• gebruik van thuiszorgdiensten
Algemeen
Elke flat beschikt over een kitchenette, een woon-slaapgedeelte (sommige
types met aparte slaapkamer), badkamer met douche, toilet en een berging.
Voor medische noodsituaties kan je 24u/24u gebruik maken van het noodoproepsysteem. Dit oproepsysteem geeft verbinding met de verpleegdienst
van het woonzorgcentrum.
Je brengt je eigen meubels en huisraad mee. Alle verlichting is standaard
voorzien behalve in de woonkamer, hiervoor breng je zelf een lichtarmatuur
mee.
Om veiligheidsredenen laten wij enkel TV-toestellen toe van het type
flatscreen.

