Luxe assistentiewoningen

De Mouterij

Zelfstandig en
fijn wonen.
Met het comfort
van extra services
indien u het wenst.

U woont op wandelafstand
van het centrum van Aalst
In onze assistentiewoningen leeft u met de vier seizoenen, geniet u van
alle rust en op zaterdag stapt u wellicht naar de markt in het centrum.
U geniet van:
• Het centrum van Aalst: supermarkt, bank, apotheek, ... zijn vlakbij.
• Een appartement in een recente, prachtige nieuwbouw, in de hoogte
ontworpen. Je vindt er geen lange, ongezellige gangen, maar wel veel
licht en ruimte.
• Het gemeenschappelijke dakterras of al of niet een eigen (dak)terras.
• Een prachtig panoramisch zicht over de stad en de omgeving.
• Een ruime keuze uit 12 assistentiewoningen met oppervlaktes
variërend tussen 49 en 71 m .
• Een ondergrondse parkeerplaats is beschikbaar voor bewoners die dit
wensen (40 euro/maand).
• Alle activiteiten van het woonzorgcentrum en herstelverblijf, evenals
de gezellige brasserie.
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Zorgeloos wonen
U blijft baas in eigen huis. U leeft uw leven. U geeft uw sociaal leven
een nieuwe schwung. Als koppel of alleen.
Dan is campus de Mouterij een ideale plek voor een nieuwe thuis.
Uw zelfstandigheid en comfort staan centraal. Tegelijk is er
nagedacht over de toekomst.
Wilt u in de toekomst gebruikmaken van poetshulp, van onze
traiteurdienst en verskeuken, of van zorg of verpleeghulp aan huis?
Dat is allemaal mogelijk. Heel eenvoudig.
We zorgen ervoor dat u ook later zelfstandig kunt blijven wonen.
Dat… noemen we zorgeloos wonen.

vlakbij het
centrum

smakelijk
Inclusief alle voorzieningen
Wij zorgen voor alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming)
en WiFi (draadloos internet). De
woonzorgassistent doet alle
paperassen.
Zelf poetsen of poetshulp
Poetst u graag zelf? Geen probleem.
Later poetshulp wanneer het wat
moeilijker gaat? Dat kan ook.
Klusjesdienst ter beschikking
Een lekkende kraan? Een telefoontje
en de klusjesman staat voor u klaar.
Dienst tegen betaling.
Zelf koken of (vandaag) niet?
Aan u de keus
• De chef-kok met eigen verskeuken
op de campus zorgt voor heerlijk
eten.
• Levering aan huis is mogelijk. Of u
kiest voor gezellig lunchen/dineren
in gezelschap. Verder vindt u een
fijn restaurant en een gezellige
brasserie net om de hoek.

Ruim aanbod van diensten
U kunt bij ons terecht voor: kapsalon,
lichaamsverzorging (manicure/
pedicure…), kinesitherapie, fitness,
wassalon, persoonlijk oproepsysteem,
animatie activiteiten en gezellige
brasserie.
Fijn gezelschap als u dat wenst
Bent u graag samen met anderen?
In gezelschap van andere bewoners?
Er zijn de gemeenschappelijke
ontspanningsruimtes. En op de
campus zijn er elke dag activiteiten
zoals kaarten, turnen… en uitstappen.
Zorg- en verpleeghulp
wanneer dat nodig is
Het geruststellende gevoel dat een
uitstekende zorg- en verpleeghulp
in de buurt is? Zeker. U hebt tevens
de garantie dat er voor u plaats is
in het woonzorgcentrum enkele
verdiepingen lager mocht u dat ooit
wensen.

“ ’s morgens, ’s middags en ’s avonds,

de maaltijden zijn altijd lekker en verzorgd.”

comfort
& luxe
Luxe assistentiewoningen
Grote vensters zorgen voor veel lichtinval. Ze brengen
de zon in huis en bieden een mooi uitzicht.
Alle appartementen zijn zorgvuldig afgewerkt met
hoogwaardige materialen en met oog voor detail.
Ieder appartement is voorzien van:
• Luxueuze afwerking en alle comfort
• Volledig ingerichte keuken
• Ruime badkamer met inloopdouche met antisliptegels
• Veilig gevoel door centraal oproepsysteem
• Ruime berging
• Een eigen parkeerplaats in de ondergrondse parking,
voor wie dit wenst.
De appartementen zijn niet gemeubileerd. U richt uw
appartement zelf naar eigen smaak in. Als u dat verkiest helpen
we u daar graag bij. Kleine huisdieren zijn toegelaten.
U kiest uit verschillende type appartementen met 1 slaapkamer.

genieten
gastvrij
Interesse? U twijfelt nog?
We nodigen u van harte uit eens vrijblijvend te komen kijken.
Dat kan altijd. Bel of mail gewoon voor een afspraak.

Meer info: Bel naar 053 60 10 00
of mail naar info@campusdemouterij.be
Nieuwbeekstraat 30 – 9300 Aalst
www.campusdemouterij.be

