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Meer info en foto’s
op www.zonnesteen.be
Wenst u ons te bezoeken?
Contacteer ons telefonisch op het nummer 015 61 84 00
of per e-mail : info@zonnesteen.be
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Residentie Zonnesteen illustreert hoe jonge senioren
in de toekomst willen wonen, leven en ouder worden.
Hier geniet u niet alleen van een onberispelijke
levenskwaliteit in een subliem kader. U kunt ook
optioneel uw dag kruiden met een breed scala aan
diensten en activiteiten.
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Assistentiewoningen
Leopoldstraat 33
1980 Zemst
T. 015 61 84 00
F. 015 61 84 01
E. info@zonnesteen.be

Zorg dragen voor het leven
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Op weekdagen brengen onze ergotherapeuten en
animatoren een gevarieerd aanbod aan activiteiten om
u psychisch, sociaal en motorisch actief te houden. Al
deze grote en kleine dingen dragen ertoe bij dat ons
huis snel uw nieuwe thuis zal zijn.
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Heeft u zin om uw haar te laten verzorgen, uw nagels
weer te laten glanzen of gymnastiekoefeningen te
doen? Of schept u liever een luchtje in de schaduw
van de honderdjarige bomen in de tuin? Of gaat uw
voorkeur naar een geurig kopje koffie in het Grand
Café? Onze eigen chef-koks brengen u ook een
gevarieerde en verzorgde keuken met veel dagverse
producten. Dagelijks bereiden zij ter plaatse lekkere en
evenwichtige gerechten. U heeft de keuze uit 2 heerlijke
menu’s die beantwoorden aan de strengste normen
op het vlak van kwaliteit en hygiëne. En diëten krijgen
speciale aandacht.
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V.U. Anima Vera NV, Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen. Niet bindende-foto ‘s.

onvermijdelijk wordt, hebt u de garantie dat u in het
woonzorgcentrum terecht kunt.

Zonnesteen
Assistentiewoningen
Zemst
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WELKOM THUIS
Bescherming, welzijn, menselijke warmte…
Al deze elementen zijn terug te vinden in
ons logo, dat een « veilige thuis » voorstelt
waar u, omringd door de beste zorgen, in
alle comfort en sereniteit kunt genieten van
uw welverdiende oude dag.
In residentie Zonnesteen geniet u in een
comfortabel en aangenaam kader van een
kwalitatieve en professionele omkadering.
De residentie is genoemd naar de
Zonnesteen, die symbool staat voor een
goede bescherming en bijdraagt tot een
zonnig en opgewekt humeur.
Wij spannen ons dagelijks in om u een
zorgeloos verblijf te bieden waarbij u zich
omringd voelt en verwend wordt. Deze
plaats bestaat. Ze wacht op u!

IdEAAL GELEGEN
De assistentiewoningen van Zonnesteen zijn prachtig
gelegen in het centrum van Zemst in de waardevolle
private tuin van Hof De Maeyer. Het gemeentehuis,
de kerk en de winkels liggen op een boogscheut. De
assistentiewoningen zijn gemakkelijk te bereiken vanaf de
E19 autosnelweg Brussel-Antwerpen via de afritten 10 en
11(richting Zemst).
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Gezelligheid &
functionaliteit
Op de bovenste verdieping van het woonzorgcentrum zijn
er 18 assistentiewoningen. In de volledig gerenoveerde
16e-eeuwse meesterwoning bevinden zich 5 assistentiewoningen. Alle woningen beschikken over een woonkamer
met uitgeruste keuken, 1 of 2 slaapkamers en een
badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. In de
meeste gevallen is een aansluiting voorhanden voor het
plaatsen van een wasmachine. Veel van onze woningen
beschikken over een ruim terras. Elke woning beschikt
over een eigen brievenbus en deurbel. De hoofdingangen
van de assistentiewoningen zijn omwille van de privacy
en veiligheid enkel toegankelijk voor de bewoners en

de bezoekers die zij zelf tot het gebouw toelaten.
Elke assistentiewoning is voorzien van een handig
videofoniesysteem.
De volledig rolstoeltoegankelijke woningen zijn voorzien
van de nieuwste technieken om te voldoen aan de eisen
inzake brandveiligheid, isolatie, ventilatie, bewaking
en energieprestaties. De vele lees- en zithoeken, de
grote terrassen en de prachtige tuin dragen bij tot
gemakkelijke sociale contacten en de unieke charme van
het gebouw.
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aangepaste
DIENSTVERLENING
Wij stellen een aangepaste woning ter beschikking,
inclusief alle nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit,
verwarming, internet, telefoonabonnement, televisie en
personenalarmsysteem. Zo wordt uw budgetbeheer een
stuk eenvoudiger. De gemeenschappelijke ruimtes staan
ook te uwer beschikking.
Bovendien bieden wij u de garantie dat u bij nood dag
en nacht beroep kunt doen op een permanentie van
professionele medewerkers. Zo verblijft u in een veilige
omgeving waar u indien nodig snel de eerste zorgen
toegediend kunt krijgen. En wanneer permanente zorg

