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BEWONER AAN HET  WOORD

“Ik ben hier gelukkig, ze zorgen goed voor mij, het 
personeel is heel vriendelijk en attent en het eten is 
prima, ik kan elke dag kiezen uit twee menu’s”

EEN NIEUWE THUIS

KEUZE AAN KAMERS OF FLATS

Woonzorgcentrum OLV Antwerpen biedt 170 zorgbehoevende ouderen 
een thuis. Het woonzorgcentrum is gelegen in het centrum van Antwerpen en 
vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. In onze zorgverlening staan vrijheid 
en inspraak centraal. 
In uw nieuwe thuis beslist u zelf over belangrijke aspecten:
• de keuze van uw huisarts
• maaltijden en waar u uw maaltijden nuttigt
• deelname aan activiteiten
• uw bezoektijden

U hebt de keuze uit verschillende woongelegenheden:
• Standaard eenpersoonskamer (badkamer met toilet)
• Standaard eenpersoonskamer (badkamer met toilet en douche)
• Nieuwe eenpersoonskamer (badkamer met toilet en douche)
• Nieuwe tweepersoonskamer (badkamer met toilet en douche) 
• Standaardflat (badkamer met toilet en douche , aparte zit- en slaapruimte)

WAT IS RESIDENTIËLE ZORG?
Als thuis wonen niet meer tot de mogelijkheden behoort, biedt een 
woonzorgcentrum via residentiële zorg, permanent opvang en verzorging aan 
ouderen. Voor wie er verblijft, is het woonzorgcentrum zijn of haar nieuwe thuis. 
De bewoner heeft een eigen kamer of flat. Daarnaast zijn er gemeen schappelijke 
ruimtes, waar hij of zij de andere bewoners kan ontmoeten en samen aan 
activiteiten kan deelnemen.
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Type kamer/f lat Dagpri js

Standaard eenpersoonskamer (met toi let) € 62,08

Standaard eenpersoonskamer (met toi let  en douche) € 63,70

Nieuwe eenpersoonskamer (met toi let) € 64,75

Nieuwe eenpersoonskamer (met toi let  en douche) € 66,36

Standaard f lat -  1 persoon (met toi let  en douche) € 77,32

Standaard f lat -  2 personen (met toi let  en douche) € 49,97

Nieuwe f lat -  1 persoon (met toi let  en douche) € 77,32

GEMEENSCHAPPEL IJKE DELEN

• Cafetaria
• Kapsalon
• Pedicure
• Kinesitherapieruimte
• Tuinterras
• Kapel
• Feestzaal (2016)
• Gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes
• Ondergrondse parking voor bezoekers 

BESCHIKT OVER:

TARIEVEN Bewoners hebben keuze tussen:

Deze kostprijs omvat : 

Supplementen voor: 

Alle prijzen van de kamers/flats zijn dagprijzen per persoon (01.06.2020)

• gebruik en onderhoud van kamer of flat (incl. bed- en badlinnen)
• verzorgingsmateriaal en incontinentiemateriaal 
• logopedie (op voorschrift van een arts)
• begeleiding en activiteiten
• kinesitherapie (voor bewoners met RVT-erkenning)
• keuzemaaltijden en drank (koffie, thee, water)
• kapper en pedicure (éénmaal op maandbasis)

• kosten voor geneesmiddelen
• digitale TV: € 10,00 per maand (eigen toestel) 
• telefoon: € 9,00 per maand (€ 4,00 beltegoed inbegrepen)
• koelkast: € 0,18 per dag
• kluis: € 0,15 per dag
• wasserij persoonlijke kledij 
• kinesitherapie (voor bewoners met ROB-erkenning)
• uitstappen 
• extra bezoeken aan de kapper en pedicure
• persoonlijke uitgaven

HET WOONZORGCENTRUM



PROEFTEKST
BEWONER AAN HET  WOORD

VISIE
De vzw WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, kortweg OLV Antwerpen, 
gevestigd in de Pieter van Hobokenstraat, vindt haar oorsprong in de 
materniteit van de congregatie van de Zusters van Moederlijke Liefde te 
Metz.
 
Wij, bestuur, personeelsleden, vrijwilligers, stagiairs en andere medewer-
kers streven naar een warmmenselijke woon-, zorg- en leefomgeving voor 
ouderen vanuit een Christelijke inspiratie. 
Het uitgangspunt hierbij is dat we de bewoners en hun familie benaderen 
zoals we zelf zouden willen benaderd worden. Hun levensloop staat cen-
traal in de zorg waarmee we éénieder wensen te omringen. 
Met een gevarieerde dienstverlening trachten we zorg op maat te bie-
den, die zo breed mogelijk toegankelijk is. In onze zorgverlening staan de 
lichamelijke, psychische, sociale en ethisch-religieuze behoeften en noden 
van de ouderen centraal. 

Wij streven naar een thuis waar het leven nog zin- en kwaliteitsvol is, ver-
trekkend vanuit de bestaande thuissituatie tot comfortzorg bij het levens- 
einde. Open communicatie met wederzijds respect is de basis voor een 
aangenaam werkklimaat waarin elke medewerker zich ten volle verder 
kan ontplooien op professioneel gebied. Dit alles kunnen we slechts reali-
seren door overleg en samenwerking binnen ons netwerk. 

We blijven bouwen aan een kwalitatieve dienstverlening voor de senioren. 

Er is hier heel veel te doen, voor elk wat wils, ze komen ook 
altijd vragen of je wil deelnemen aan een activiteit, maar 
je bent zeker tot niets verplicht
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BEREIKBAARHEID
Met de trein:   Voor meer info  www.nmbs.be
Op 15 minuten wandelafstand van het centraal station Antwerpen

Met de fiets:   
Velo-station met halte Ossenmarkt. Fietsenstalling in het woonzorgcentrum

Met de auto:   
Ondergrondse parking (op aanvraag) in het woonzorgcentrum (inrit Lange Winkelstraat 26)

Met de bus | tram:   Voor meer info  www.delijn.be
• alle buslijnen met halte Franklin Rooseveltplaats
• buslijn 17 met halte Rodestraat (Paardenmarkt)
• tramlijn 3, 5, 9 en 15 met halte Premetro Station Meir
• tramlijn 11 met halte Sint-Jacob
• tramlijn 1 en 24 met halte Frank Rooseveltplaats of Paardenmarkt



KORT EN BONDIG ONZE TROEVEN
• fixatievrije zorg voor personen met dementie
• in huis bereide keuzemaaltijden
• een gevarieerd activiteitenaanbod
• levensbeschouwelijke begeleiding
• nieuwe ruime kamers en flats
• centrale ligging
• zorg bij levenseinde

MEER INFORMATIE

BIJ DE SOCIALE DIENST KAN U TERECHT VOOR

Wilt u graag meer weten over onze fixatievrije zorg? Kom eens langs in 
woonzorgcentrum OLV Antwerpen en wij beantwoorden graag al uw 
vragen. Of neem een kijkje op onze website www.olvantwerpen.be

• een ruimer informatiepakket 
• een persoonlijk gesprek of afspraak

Tel  03/213 66 65  of  Tel  03/213 66 80                  

NEEM TELEFONISCH CONTACT OP MET ONS:
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Kamers / F lats
Plaatsen 

dagverzorging

Assistentie 
woningen

Kamers
kortverblijf

Personeelsleden

Types kamers / FlatsBewoners

Antwerpen Nieuwe feestzaal

Ons huisnummer

HET WOONZORGCENTRUM OLV ANTWERPEN IN CIJFERS . . .



ADRES
Pieter van Hobokenstraat 3
2000 Antwerpen

03/213 66 66
03/213 66 69
info@olvantwerpen.be
www.olvantwerpen.be

Tel       
Fax        
E-mail    
Website 

Like us on fb 

Erkenningsnrs: WZC: PE1685  |  RVT: VZB2379  |  CKV: KPE1685  |  DVC: PE2052
Verantwoordelijke uitgever: Caroline Giraud, Pieter Van Hobokenstraat 3, 2000 Antwerpen
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