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BEWONER AAN HET  WOORD

“Ik woon hier in de buurt, sedert het overlijden van mijn 
partner kom ik hier in het weekend eten, Het is niet ver 
en ik kan dagelijks kiezen uit twee menu’s”

VOOR WIE?

TARIEVEN

Voor buurtbewoners die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben 
of die omwille van gezondheidsproblemen beroep willen doen 
op de werking.

Warme maaltijd : soep, hoofdgerecht, dessert, water en koffie/thee : 9,95 euro
Gebruik badinfrastructuur :  4 euro

UIT WAT BESTAAT ONZE BUURTWERKING?
Woonzorgcentrum OLV Antwerpen breidt hun diensten uit met buurtwerking. Vanaf nu kunt u bij ons 
genieten van een heerlijke maaltijd en gebruik maken van een toegankelijke badkamer. 
Daarnaast kunt u bij ons ook terecht met al uw thuiszorgvragen. 

In de toekomst worden deze diensten mogelijk uitgebreid.
Hopelijk mogen wij u binnenkort begroeten bij ons.
 
Meer informatie vindt u op de volgende pagina. 

(prijzen geldig op 1.05.2018)



Kristel De Schutter             
Saskia Schenkels
Farah Franken             

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

NEEM CONTACT OP MET: 

BAD & DOUCHE 

MEER INFORMATIE  

SENIORENRESTAURANT

SOCIALE DIENST

Is uw badkamer niet meer aangepast naar uw noden? Bent u in de onmogelijkheid om deze aanpas-
sing uit te voeren om welke reden dan ook? Dan kunt u bij ons terecht voor het gebruik van een bad 
of douche. Wij beschikken over een aangepaste badkamer (met hulpmiddelen). Voor de hulp bij het 
nemen van het bad dient u beroep doen op een medewerker van een thuiszorgdienst. 

Praktisch

2 handdoeken, zeep en shampoo zijn inbegrepen in de prijs. Wij vragen enkel om ons vooraf te verwitti-
gen wanneer u hiervan gebruik wil maken. Zo kunnen wij een badkamer voor u reserveren.
 
Als u geïnteresseerd bent, stellen we u voor om een afspraak te maken met de sociale dienst.

Voor meer informatie raadpleegt u best onze website

www.olvantwerpen.be

U kunt dagelijks aanschuiven in ons seniorenrestaurant vanaf 12 
uur. De maaltijd omvat soep, hoofdgerecht, dessert, water en 
een gratis koffie of thee. U kunt kiezen uit 2 hoofdgerechten.
 
Blijf gerust wat langer zitten. Ons Grand Café “De Sinjoor’’ opent 
aansluitend om 13 uur 30. 

Praktisch

Als u geïnteresseerd bent, stellen we u voor om eenmalig een 
afspraak te maken met de sociale dienst. De wekelijkse menu 
kunt u raadplegen op onze website www.olvantwerpen.be of is 
verkrijgbaar aan het onthaal.

U dient de maaltijd minstens 1 werkdag op voorhand te bestel-
len. U kunt dit ook telefonisch doen tijdens werkdagen tussen 
8 uur 30 en 17 uur, tel. 03/213 66 66. 

De maaltijden worden per maand afgerekend met een factuur.

Hebt u vragen in verband met ouder worden, aanpassingen in uw woning, tegemoetkomingen,  moge-
lijkheden om thuis te kunnen blijven wonen, … dan kan u volledig vrijblijvend een afspraak maken met 
een medewerker van de sociale dienst. We kunnen dan ons aanbod toelichten. 

We brengen u graag in contact met het bestaande uitgebreide aanbod van hulp– en zorgverlening.
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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 en 34 met halte Rodestraat (Paardenmarkt)
• buslijn 30 met halte Hessenbrug (Paardenmarkt)
• tramlijn 9 met halte Premetro Station Meir
• tramlijn 10 en 11 met halte Antwerpen Sint Jacob



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 
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