WOONZORGCENTRUM MET
ASSISTENTIEWONINGEN
Gezellig wonen aan de groene boulevard
Kennismak
ing
op afspraak
!
B

el ons voor
een
persoonlijk
gesprek
011 22 16 1
5

p.03: Een verblijf
op maat

p.05: Wonen
met toekomst

BESTE LEZER,
Ik stel graag Orelia Katharinadal aan je voor. Deze woonzorgcampus ligt vlakbij het centrum
van Hasselt en biedt een warme, zonnige thuishaven voor wie er woont, werkt of op bezoek
komt. Een toegewijd team geeft er dag en nacht de beste professionele zorg en ondersteuning.
Altijd met respect voor ieders persoonlijkheid. Menselijkheid en vriendschap vormen de basis
van onze aanpak.
Iedereen is anders. Afhankelijk van wat jij precies nodig hebt, kan je terecht in ons
woonzorgcentrum of in één van de aangrenzende assistentiewoningen. Je kan ook voor een
korte periode bij ons komen wonen, na een operatie bijvoorbeeld of om je mantelzorger te
ontlasten. We bekijken samen welke woonvorm het beste bij jou past. Maak een afspraak voor
een persoonlijk bezoek en kom proeven van de sfeer. Voor een afspraak, bel 011 22 16 15 of
stuur een mailtje naar katharinadal@orelia.be.

p.07: Bezoek ons

Tot binnenkort!

Kristof Vervloesem
Directeur Orelia Katharinadal
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Volg ons op facebook.com/oreliakatharinadal
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Woonzorgcentrum					
Woonzorgcentrum - Tijdelijk verblijf
- Assistentiewoning. Jij kiest wat het
beste bij jou past.
Iedereen is anders, daarom hebben wij een heel
gevarieerd aanbod. Van een tijdelijk tot een vast
verblijf. Jij weet wat je nodig hebt, jij kiest waar je
je het beste bij voelt.

24/24u omringen we je met de beste zorgen. Onze kamers
zijn voorzien van alle comfort. Een heerlijk bed zorgt voor een
aangename nachtrust. De kamer richt je in naar jouw smaak
met je favoriete zetel, lamp, foto’s…

Persoonlijke aanpak
Om goed te kunnen samen-leven is het belangrijk dat iedereen zich goed
voelt. We bespreken wat voor jou belangrijk is op vlak van dagelijkse zorg, wat
je (niet) graag eet, of je graag de krant leest, wat je hobbies zijn… Kortom,
hoe je zoveel mogelijk kan behouden wat je gewend bent. Je voelt je pas goed
als je op een plek woont waar je je thuis kan voelen. Daarom besteden we ook
veel aandacht aan hoe je van ons huis je vertrouwde thuis kan maken. Je kiest
de plek die het beste bij jou past en richt ze in naar je eigen smaak.

Mooi aanbod aan activiteiten
Het dagelijkse leven zit vol verrassingen. Je doet de dingen die je graag
doet om het aangenaam te maken. Dat is ook zo bij Orelia Katharinadal. We
voorzien in een mooi aanbod van minstens 14 activiteiten per week. Zo kan
je kiezen hoe jij je dag invult: de bewegingsmomenten, individueel fietsen op
de hometrainer, de kaart- en breigroep, een bezoek aan de markt, rustig een
boek lezen … Daarnaast doen we maandelijkse uitstappen, filmavonden...
Heb je een leuk idee? Inspireer ons, dat maakt ons programma extra boeiend!

Elke bewoner heeft inspraak
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Jouw mening maakt het verschil. In de eerste plaats is iedereen binnen
Katharinadal vlot bereikbaar en aanspreekbaar. Toch zijn er onderwerpen die
we graag wat grondiger bespreken. Bij onze bewonersraad worden bewoners
en familieleden 4x per jaar uitgenodigd om met ons mee te denken, naar een
oplossing te zoeken en te beslissen. De bewonersraad is er zowel voor de
bewoners van de woonzorgkamers als voor de assistentiewoningen. Ze gaan
door in ons O’cafe met en tas koffie, een babbel en een lach!

Er is nog meer:
 nimatie voor een zinvolle dagbesteding.
A
Elke dag valt hier wel iets te beleven.
 et kinesitherapie verbeteren we het
M
evenwicht en versterken we de spieren.
 nze logopediste kan je helpen bij
O
bijvoorbeeld slikproblemen en een vlotte
spraak.
Onze pedicure zorgt voor verzorgde voeten.
Bezoek ons kapsalon voor een frisse snit.

Mijn zoon heeft dit woonzorgcentrum voor mij
uitgezocht nadat ik in het ziekenhuis terechtkwam.
Naar huis kon ik niet meer, maar bij Katharinadal had
ik direct een goed gevoel, ik ben hier graag. Ik doe aan
elke activiteit mee en ben altijd in beweging. En weet je
wat ik belangrijk vind? Het eten, ook dat is hier lekker!
- Emma Verhuyck (87 jaar)

Tijdelijk verblijf
Je kunt ook voor een kortere periode
bij ons terecht voor opvang, verzorging
of revalidatie.
Zo kan je bij ons herstellen na een
ziekenhuisopname of bij ons logeren om
je mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
Wanneer je voldoende hersteld bent of
thuis weer voldoende hulp hebt, ga je
weer naar huis.
Interesse? We bespreken graag de
mogelijkheden. Bel 011 22 16 15 of stuur
een mailtje naar katharinadal@orelia.be.
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Assistentiewoningen
Bij Orelia Katharindadal leef je zoals je dat graag doet. Alles is
er afgestemd op jouw comfort en welzijn. Je kan er genieten
van het leven én van de privacy van je eigen appartement.
Bijkomend kan je gebruik maken van alle faciliteiten die
Katharinadal te bieden heeft. Je kiest wat je pleziert.

Wonen met toekomst
Bij Orelia Katharinadal woon je comfortabel. En je hebt er ook
gemoedsrust. Je hebt er geen zorgen over je woonst en je weet dat
professionele hulp en zorg, als dat op een dag nodig is, altijd vlakbij is. De
assistentiewoning is afgestemd op je woonbehoefte. Zo kan je levenslang
blijven wonen op een plaats waar je je thuis voelt, ook al heb je op een dag
meer hulp nodig. Neem je graag deel aan onze activiteiten of schuif je graag
mee aan tafel? Alles is mogelijk, er is altijd iemand in de buurt. Je hebt zelf
de touwtjes in handen.

woonassistent
24/24u ondersteuning

Onze faciliteiten

onze thuiszorg is altijd in de buurt

Bij Orelia Katharinadal huur je niet alleen een
assistentiewoning. Je krijgt er heel wat faciliteiten
bovenop. Zo valt er altijd wel iets te beleven en ben
je nooit alleen als je dat niet wil.

noodoproepsysteem
à la carte aanbod zorgen en diensten

o
 ns O’Café, met verschillende terrassen
gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes

Tine Spelters

a
 anbod wzc: bewegingsruimte,
bezinningsruimte, leesruimte

93 jaar, woont al 4 jaar in een
assistentiewoning

<< Het is fijn om ook hier te kunnen
blijven doen wat ik graag doe. Zo schilder
ik aquarel, ik lees graag en op dinsdag
ga ik naar de markt. Het is niet evident
om voor een nieuwe thuis te kiezen, maar
ondertussen heb ik hier toch al heel wat
nieuwe mensen leren kennen. De troef
van mijn flat? Het heeft een mooi terrasje
in de zon, aan het Jeneverplein!

>>

Bij onze woonassistent kan je terecht met al je vragen
Onze woonassistent brengt mensen samen en bevordert de goede
sfeer tussen de bewoners. Maar is ook het aanspreekpunt en de
vertrouwenspersoon die je helpt bij praktische vragen, administratie, het
organiseren van zorg aan huis, maaltijden of poetshulp…

d
 irecte toegang tot het centrum van Hasselt
k apsalon en manicure/pedicure

Wat is inbegrepen in de prijs?
Bij de assistentiewoningen van Orelia Katharinadal
is alles afgestemd op je comfort. Zo hoef je je
geen zorgen te maken over bijvoorbeeld de
nutsvoorzieningen, de familiale verzekering of het
onderhoud van de gang en de lift. Zo zijn er geen extra
kosten en kom je niet voor verrassingen te staan.
d
 e huur van een instapklare flat
d
 e ondersteuning van de woonassistent
h
 et gebruik van onze faciliteiten
aanbod tijdsbesteding
v erbruik van water, verwarming, elektriciteit

Een instapklare flat

d
 raadloos internet, mogelijkheid tot aansluiting
op netwerk digitale televisie

• keuken & badkamer met douche

o
 nderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

• de verlichtingsarmaturen zijn al voorzien

b
 randverzekering en familiale verzekering

• er is wifi in het hele gebouw

Wonen op een fijne locatie

• geen drempels, brede deuren
• toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• branddetectie
• aansluiting voor telefoon en TV aanwezig
• parlofoon

Alles is er
afgestemd op
jouw comfort.

Bij Orelia Katharinadal woon je in het
kloppende hart van de stad. Je vindt ons aan de
Martelarenlaan, de groene boulevard, vlakbij de
openbare bibliotheek, het jenevermuseum, het
begijnhof en tal van winkels en terrasjes.
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Ontdek onze warme thuis

Oproep vo
or
vrijwilliger
s

Een nieuwe stap nemen in het leven is niet evident. Wil je Orelia
Katharinadal leren kennen en heb je graag een individueel
gesprek en een persoonlijke rondleiding? Maak dan snel een
afspraak! Samen bekijken we wat jouw wensen en zorgen zijn, en
wat we voor je kunnen betekenen.

Orelia Katharinadal zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Dankzij
hen is er meer tijd voor persoonlijk contact. Wat kan
je doen? Tijd maken voor onze bewoners door te helpen
bij de activiteiten bijvoorbeeld. Of door een resident te
vergezellen bij een bezoek aan de dokter of de bank. Maar
ook wandelen, samen een kop koffie drinken, naar de
markt gaan, een boodschap doen… zijn mogelijk. Ben je
liever actief in ons O’Café? Ook daarvoor zijn vrijwilligers
welkom. Bel/mail ons om je kandidaat te stellen.

Kom kennismaken!
Reserveer nu een afspraak op het nummer 011 22 16 15
of stuur een mailtje naar katharinadal@orelia.be.
We geven je een persoonlijke rondleiding op afspraak!

Doe als René: word vrijwilliger.
Sinds de opening van ons O’Café is René een enorme
hulp in ons O’Café. Hij zet met de glimlach koffie of
schenkt een biertje. Onze bewoners vinden het altijd
fijn om hem terug te zien! En ook René houdt ervan om
iets voor anderen te kunnen betekenen.

Corona-proof

Welkom!

Je bezoekt onze woonzorgcampus op
afspraak én in alle veiligheid!
We doen er immers alles aan om het corona-virus
buiten onze gebouwen te houden.
www.orelia.be/samentegencorona

Draag je neusmondmasker correct

1,5meter

Handhygiëne

« Bescherm jezelf én onze bewoners ! »
EEN WARME THUIS
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