Beste bewoner,

Wij zijn verheugd u als nieuwkomer te verwelkomen in het woningencomplex De
Ceder.
Deze wegwijzer wordt u door ons aangeboden om u de
assistentiewoningen zo goed mogelijk te leren kennen.
Deze gids zal u wegwijs maken in de verschillende diensten en activiteiten
waarvan u gebruik kan maken, al dan niet in samenwerking met de
thuiszorgdiensten van het O.C.M.W.
Talloze nuttige tips en gegevens zullen u helpen u thuis te voelen in DE CEDER.
Indien u toch informatie nodig heeft die niet in de wegwijzer werd opgenomen,
aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen van uw probleem. Wij helpen u
graag, waar u ook bent en wat u ook wenst.
De woonassistent is dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren op 02 334 99 04
en in het animatielokaal.
Wij wensen u, als nieuwe bewoner, een aangenaam verblijf en hopen dat deze
wegwijzer een trouwe metgezel wordt.
Nogmaals van harte welkom

de directie en het personeel van het woonzorgcentrum De Ceder (OCMW Beersel)

Ons adres :

Grote Baan 204 – 1650 Beersel – 02 334 99 00

Het u toegewezen telefoonnummer :

I. Algemene informatie voor de eerste dagen
1. Personen binnen het centrum
 Voor al uw vragen over formulieren, verblijf, kosten, facturen, maaltijden,
algemeenheden,... kan u elke werkdag tussen 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot
16u30 aan het onthaal (vorm nr. 900 op uw telefoon) terecht.
 Voor verpleegkundige hulp (in geval van nood- of crisissituatie) kan u terecht bij
de hoofdverpleegkundige en haar ploeg, op het nummer 903, of u drukt op uw
alarmbel.
 Al uw suggesties en vragen over activiteiten, animatie, uitstappen, kan u kwijt bij
de dienst animatie, te bereiken op nummer 904 of via het onthaal.
Voor technische problemen, vragen over uw telefoontoestel, problemen met de
verwarming of elektriciteit, kan u terecht bij de technische medewerker via het
onthaal (900).
Bij gebruik van materialen zoals dominostekkers en verlengdraden dringen wij erop
aan dat het om veilig en kwaliteitsvol materiaal gaat omwille van de brandveiligheid
(aarding is steeds vereist).

2. Adres wijzigen op identiteitskaart
1. Aangifte van adreswijziging bij de gemeente (Administratief centrum Domein
Rondenbos, Alsembergsteenweg 1046 te 1652 Alsemberg  02 382 08 11).
Indien u dit wenst, kan de administratief medewerker dit voor u doen.
2. Een politieagent komt ter plaatse (in uw assistentiewoning) om de werkelijke
wijziging van verblijf vast te stellen.
3. U krijgt bericht om u aan te bieden met uw identiteitskaart op het gemeentehuis.
Ook dit kan de administratief medewerker voor u doen. U bezorgt ons de nodige
documenten en wij zorgen voor de rest.

3. Verzekeren van uw inboedel
Het woonzorgcentrum is verzekerd voor haar gebouwen en haar
meubilair. Voor uw persoonlijke eigendommen dient u echter
een inboedelverzekering af te sluiten. Een familiale verzekering
is aangewezen.

01/09/15

2

Korte, maar nuttige plaatsbeschrijving van uw assistentiewoning
Uw assistentiewoning draagt een letter (A, B, C of D) en een nummer. Het officiële
nummer van uw flat en onze letter-nummercombinatie staat op een kaartje aan uw
raam. U heeft een deurbel met uw naam.
De keuken is uitgerust met 4 kookplaten. Controleer of het lichtje werkt om
ongelukken te voorkomen.
Maak gebruik van de dampkap om geur- en rookhinder te vermijden. Verlucht uw
keuken regelmatig. In de keuken is een branddetector geïnstalleerd, verlucht dus
terwijl je kookt (als de buitentemperatuur het toelaat).
Wees voorzichtig met de gordijnen in uw keuken.
Er is een alarmknop in de keuken. Deze knop moet je indrukken in geval van nood,
het verpleegkundig team van de Ceder komt u zo snel mogelijk helpen: zij zullen u
eerst telefonisch contacteren; indien u geen antwoord geeft, komen zij onmiddellijk
ter plaatse.
Bij het betreden van de woonkamer vindt u een lichtschakelaar met dimmer. Door
aan de buitenste ring te draaien schakelt u het licht aan of uit, door aan de binnenste
ring te draaien versterkt of verzwakt u het licht.
In elke living vindt u een thermostaat. Ter hoogte van de vensters achteraan de
assistentiewoning bevinden zich, in sommige assistentiewoningen, roosters op de
grond, dit zijn radiatoren. Laat de roosters dicht. Indien ze om welke reden ook
geopend dienen te worden, laat ons iets weten, wij helpen je wel.
In de badkamer is een verluchtingssysteem dat automatisch in werking treedt
wanneer u het licht doet branden. Het geluid dat u hoort bij het verlichten van de
badkamer is dus een ventilator. Ook in deze ruimte vindt u een alarmbel.
De slaapruimte beschikt over een draadloze alarmknop zodat u gemakkelijk vanuit
uw bed alarm kunt geven. Deze alarmknop kan u overal mee naartoe nemen. Let er
op dat de alarmknop regelmatig opgeladen wordt. De oplader bevindt zich in de
woonkamer.
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Onderhoud van uw assistentiewoning
U dient uw assistentiewoning zelf te onderhouden.
Eenmaal per jaar worden uw gordijnen gewassen
door de hoteldienst van het Woonzorgcentrum.
Hiervoor wordt tijdig met u contact opgenomen
door deze dienst.
Indien u problemen heeft in verband met het
onderhoud van uw assistentiewoning, kan u, tegen
vergoeding, beroep doen op de poetsdienst van het
O.C.M.W.. Voor meer informatie, neem gerust
contact op met de dienst thuiszorg op het nummer
02.356.73.18.

Diensten van het O.C.M.W.
Telefoonnumer : 02.356.73.18
Poetsdienst :
Karweihulp :
Thuisbezorgde maaltijden :
Gezinszorg :
Minder Mobielencentrale :
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II. Het ABC van het Woonzorgcentrum De Ceder
Activiteitenkalender
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 11u u is er
gymnastiek in de animatiezaal.
Elke maand wordt een wafelenbak georganiseerd om de jarigen
van die maand te vieren.
Driemaandelijks is er de gebruikersraad. Alle bewoners zijn
daarop welkom.
Van alle activiteiten, filmvoorstellingen, uitstapjes, knutselnamiddagen,
kookactiviteiten, tuinactiviteiten, optredens e.d. krijgt u bericht via uw postbus. U
kan ze ook terugvinden met datum, uur en plaats op de prikborden in de gangen van
het woonzorgcentrum.
Deze activiteiten geven u de mogelijkheid uw buren en de bewoners van het
woonzorgcentrum beter te leren kennen.
Suggesties voor activiteiten zijn altijd welkom bij de dienst animatie.
U bent volledig vrij om aan de activiteiten deel te nemen of niet.

Administratie
De mensen van de administratie vindt u bij de hoofdingang van het rustoord van
maandag tot vrijdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u30 - 15u30. U kan ze bellen op het
nummer 900.

Afval
Voor het sorteren van het afval hebben wij het volgende voorzien :
 voor plastiek flessen, drankkartons en metaal is er een grote container (blauw
deksel);
 voor papier en karton is er een grote container (wit deksel);
 voor glas is er eveneens een grote container (rood deksel);
 en ook voor het restafval (huishoudelijk vuil, ...) is een grote container voorzien
(zwart deksel).
Deze afvalbakken bevinden zich allemaal aan het einde van de parking.
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Afwezigheid
Even weg? Geen probleem! Blijft u echter langer weg, geef ons dan een seintje. Zo
maken wij ons niet nodeloos ongerust wanneer een bezoeker op zoek is naar u of
wanneer uw maaltijd blijft staan.

Alarmbellen
In uw assistentiewoning zijn er 3 alarmbellen : in de keuken, in de slaapruimte en in
de badkamer. Deze alarmbellen worden regelmatig getest.
De alarmbel van uw slaapruimte is een mobiel alarmsysteem.
Meer informatie over de systemen kan u verkrijgen bij de technische dienst.

Allerlei vragen
U weet niet bij wie u terecht kan ?? Kom gerust even langs aan het onthaal, wij
maken u wel een beetje wegwijs. Het onthaal is elke werkdag open van 9u tot 12u en
van 13u30 tot 15u30. Tijdens de feestdagen kan u terecht in het verpleeglokaal achter
het onthaal, voor dringende zaken drukt u op uw alarmbel.

Animatie
Zoals
hoger
vermeld
onder
de
rubriek
‘activiteitenkalender’ weet u reeds dat we het hier hebben
over uw vrijetijdsbesteding en creativiteit samen met uw
medebewoners. Hiermee willen wij een aangenaam
woonklimaat en een aangename sfeer creëren. Wij doen er
zoveel mogelijk aan opdat u zich hier zou thuis voelen.
Suggesties en hulp zijn altijd welkom! Hiervoor moet u bij
de dienst animatie zijn (904).

Apotheek
De dokter is op bezoek geweest en u heeft medicijnen nodig. U kan deze via het
woonzorgcentrum bestellen door de doktersvoorschriften voor de apotheker naar het
onthaal of het verpleeglokaal (liefst zo snel mogelijk) te brengen. U moet minstens
een dag wachten op uw medicijnen. De apotheker komt enkel in de namiddag. Alleen
in uitzonderlijk dringende gevallen zal de apotheker een tweede keer langskomen.
Indien u te ziek bent om uw briefjes te brengen, bel 900 en wij zorgen voor u.
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Bezoek
U bent vrij uw bezoek te ontvangen wanneer u maar wil. Wij vragen enkel de
nachtrust van uw buren te respecteren en lawaai te vermijden tussen 21u ‘s avonds
en 8u ‘s morgens

Bibliotheek
Er is een interne bibliotheek waar u boeken kan
ontlenen. De bibliotheek bevindt zich aan het
bureau animatie, tegenover het restaurant.
Er is ook een rijdende bibliotheek. Dit is de
bibliobus die elke vrijdag tussen 13u en 13u30 op
de parking van De Ceder staat. In de bibliobus kan
u boeken, tijdschriften, strips, CD’s en DVD’s
ontlenen. U betaalt € 5 per jaar en het ontlenen
van boeken, tijdschriften en strips is gratis. Voor
een CD of een DVD betaalt u een kleine bijdrage.
Na drie weken brengt u het geleende terug.
Tenslotte zet de bibliotheek van Beersel elke maand twee manden met een keuze aan
boeken af bij de dienst animatie. U kan deze uitlenen aan dezelfde voorwaarden als
bij de bibliobus. Voor meer informatie wendt u zich tot de animatoren.

Boodschappen
 Vis kan u op dinsdagavond op de parking kopen.
 Caddy Home is de boodschappendienst van de Delhaize en levert uw
boodschappen aan huis. U noteert uw
boodschappen op een lijst met aantal en
code (zie catalogus). Bel uw bestelling
door (van maandag tot vrijdag tussen
9.00 en 12.30 en van 13.30 tot 19.00) op
het nummer 02.378.38.80. Uw levering
wordt de volgende dag gebracht. De
betaling gebeurt contant of per cheque.
Voor het klaarmaken en de levering van
uw boodschappen betaalt u een forfait van 6,20 euro.
 Ook andere grootwarenhuizen hebben een thuisbezorgdienst. Vraag inlichtingen
bij de dienst animatie.
01/09/15

7

Brandalarm
Elke assistentiewoning is uitgerust met een zeer gevoelige brandmelder. Bij
rookvorming of brand komt er een melding op het brandbord aan het onthaal. Bij
alarm nemen wij onmiddellijk telefonisch contact met u op; bij problemen worden de
hulpdiensten verwittigd.

Brievenbussen
Uw post wordt bezorgd in uw persoonlijke brievenbus. De brievenbuskast kan u
vinden in de traphal van de eerste blok assistentiewoningen. Indien u wenst dat uw
post (tijdelijk) aan het onthaal bewaard blijft, geef ons een seintje.

Broodjes
Naast warme maaltijden kan u ook belegde broodjes bestellen. Er is keuze tussen
kaas, hesp, américain, gezond, krabsla en tonijnsla. Alle broodjes zijn gegarneerd met
seizoensgroenten.
Een broodje kost 2,00 euro en kan besteld worden vóór 9u45 aan het onthaal (900).
Broodjes voor tijdens het weekeinde dient u ten laatste vrijdag voor 15u30 te
bestellen. U kan de bestelde broodjes afhalen in het restaurant tussen 12u10 en
12u30. De betaling gebeurt zoals de middagmalen, via uw maandelijkse factuur.

Cafetaria
Een kop koffie of een pintje bier en een ijsje kan u elke dag
tussen 14u00 en 16u30 nuttigen in de cafetaria. De
bediening wordt verzorgd door vrijwilligers, die een stukje
van hun vrije tijd ter beschikking stellen van De Ceder.

Crisis- en overbruggingszorg
In geval van nood- en crisissituaties kan u beroep doen op de zorg- en dienstverlening
van het woonzorgcentrum. De nodige zorg- en dienstverlening zal in dat geval
dagelijks opgevolgd worden.
In elke assistentiewoning is een oproepsysteem voorzien, bestaande uit een mobiele
en een vaste tag. Als u een noodoproep uitzendt, biedt de verpleegkundige van het
woonzorgcentrum de eerste hulp. Al naargelang de ernst van de situatie zorgt de
(hoofd)verpleegkundige voor een adequate en gepaste opvolging.
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Door het O.C.M.W. mag geen bestendige verzorgende-, gezins- en huishoudelijke
zorg verstrekt worden. Wel kan deze dienstverlening in uw bereik gebracht worden.
De maatschappelijk werker zal u, indien nodig of gewenst, contacteren om de
verschillende mogelijkheden van zorg te bespreken. Het staat u vrij om hiervan
gebruik te maken.

Defecten
Defecte lampen van de assistentiewoning, koelkast of dampkap worden door de
technische medewerker vervangen. U maakt hiervan melding aan het onthaal. Zij
zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk iemand langskomt.

Dokter
Er is geen dokter verbonden aan het woonzorgcentrum; u kan uw huisdokter dus
gerust laten komen. Indien u toch om één of andere reden een andere dokter wenst,
kunnen wij u een lijst bezorgen met geneesheren die regelmatig in De Ceder hun
patiënten bezoeken.

Droogkuis
U kan naar het nummer 02.460.00.11 bellen indien u wenst
dat uw was door Nieuwkuis Mireille wordt opgehaald.
De betaling gebeurt rechtstreeks aan de chauffeur.

Eucharistieviering
Elke zondag om 10u30 uur is er in de animatie een gebedsdienst, geleid door Guy
Mosselmans. Iedereen die deze wenst bij te wonen is welkom.

Gebruikersraad
Driemaandelijks organiseert de dienst animatie een gebruikersraad. Het is een
bijeenkomst van alle bewoners waar algemene dingen besproken worden die uw
verblijf hier kunnen verbeteren. Er wordt onder andere een evaluatie gemaakt van het
menu, van de voorbije activiteiten, een voorstelling van de volgende activiteiten,
bespreking van problemen en opmerkingen in verband met uw assistentiewoning, het
personeel, de animatie, de omgeving e.d. Al uw vragen, suggesties en opmerkingen
komen hier aan bod. Wij zouden u graag ontmoeten op deze vergadering.
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Gymnastiek
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11u00 tot 11u45 is er gymnastiek
in de animatiezaal van het dienstencentrum (hoofdgebouw).

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten, vooral om hygiënische en
praktische redenen. Een visje (of vogeltje) is echter geen
probleem.

Ideeënbus
In de eetzaal hangt een ideeënbus. Daar kan u met al uw voorstellen terecht. Dit
kunnen allerlei ideeën zijn: van knutselen (versiering, handwerk e.d.) tot suggesties
voor maaltijden of desserts.

Kapper
Wekelijks komen er meerdere kappers. Aan het onthaal kan u de
lijst opvragen met de kapdagen. Afspraken worden aan het
onthaal gemaakt. Betalingen gebeuren via de maandelijkse
factuur.

Kinesist
Er is geen kinesist verbonden aan het woonzorgcentrum. Als u er toch één nodig
hebt, op eigen verzoek of op aanraden van de dokter, kunnen wij u informatie
verstrekken.
In het salon van het woonzorgcentrum en op de eerste verdieping staan hometrainers
waar u vrij gebruik van kan maken.

Kiosk
De Ceder beschikt over een kiosk. Dit is een ruimte die kan gehuurd worden voor
persoonlijk gebruik (familiefeestjes, vergaderingen, e.d.) Reserveer de kiosk tijdig
aan het onthaal.
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Bij reservering betaald u een voorschot. Na gebruik moet de kiosk opgeruimd
worden. U betaalt eveneens voor de poetsbeurt achteraf.
Concreet betaalt u dus voor huur, onderhoud en waarborg. Na controle wordt de
waarborg teruggegeven.

Klachten, suggesties, meldingen
Hebt u een klacht, een suggestie of een melding, dan kan u dit noteren in het daartoe
bestemde schriftje in de ontspanningsruimte. Dit klachten- en suggestieboekje ligt op
de piano.
U kan ook een meldingsfiche vragen aan het onthaal, ze invullen en afgeven aan een
medewerker. Wij zullen uw klacht onderzoeken en u schriftelijk op de hoogte
brengen van de stappen die ondernomen werden om uw klacht te behandelen. Elke
melding wordt met de grootste discretie behandeld.

Koffieklets
Gezellig koffiekletsen kan u in de cafetaria van het woonzorgcentrum tussen 14u00
en 16u30.

Maaltijden
De assistentiewoningbewoners kunnen een middagmaal nuttigen in het restaurant van
het woonzorgcentrum. U kan de dagschotel, het suggestiemenu of kippenbil met
appelmoes bestellen aan het onthaal.
U bestelt uw maaltijd de werkdag voordien vóór 12u!!
De menu’s hangen uit op de prikborden in het woonzorgcentrum. Maandelijks krijgt
u een bundeltje met menu’s in uw postbus bezorgd.
Een middagmaaltijd kost 6 euro. De betaling
gebeurt via de maandelijkse factuur.
Als u dit wenst, kan u uw maaltijd samen met
een bezoeker gebruiker. Hiervoor koopt u aan
het onthaal een maaltijdbonnetje voor € 8.
Vergeet niet tijdig te bestellen !!!
Deze maaltijden worden niet aan huis gebracht. Daarvoor kan u beroep doen op de
dienst thuisbezorgde maaltijden van het O.C.M.W. (zie verder).
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Medisch dossier
In geval van gezondheidsproblemen, kunt u beroep doen op dringende hulp door het
verzorgend en verplegend personeel dat aan het woonzorgcentrum verbonden is.
Soms, wanneer een snel en efficiënt ingrijpen noodzakelijk is, beschikken de hoofdverpleegkundige en haar medewerkers niet over voldoende informatie over reeds
bestaande gezondheidsproblemen.
Daarom stellen wij u voor om, in overleg met uw huisarts, de medische vragenlijst in
te vullen en beschikbaar te stellen voor de verpleegkundige.
Indien u dit formulier laat invullen, zal het bewaard worden in een medisch dossier in
het verpleeglokaal, waarbij het beroepsgeheim strikt zal gerespecteerd worden en
waarbij er enkel in geval van nood beroep zal gedaan worden op de gegevens van het
formulier.
Het staat u volledig vrij al dan niet op dit aanbod in te gaan.

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobiele Centrale is een dienst die het O.C.M.W. u aanbiedt. De dienst
wordt gedragen door vrijwilligers. De gebruiker wordt tegen een kleine vergoeding
van en naar de gevraagde bestemming gebracht.
Met het lidgeld, de administratiekosten en een deel van de kilometervergoeding die
de gebruiker betaalt, wordt de verzekering van de vrijwilliger-chauffeurs en de
gebruikers gedekt.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het O.C.M.W. op het nummer
02.356.73.18.

Mutualiteit
Al uw correspondentie voor de Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond kan u
deponeren in de brievenbus naast de brievenbussen van de assistentiewoningen. Deze
bus wordt wekelijks leeggemaakt.
Voor andere mutualiteiten hebben wij geen regelmatige correspondent in onze buurt.

Onthaal
Het onthaal is elke werkdag open tussen 9u en12 u en tussen 13u30 en 15u30. Met de
meeste van uw vragen en problemen kunnen wij u helpen. u bent altijd welkom en
wij verwachten u zeker voor een eerste kennismaking.
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Vanuit uw assistentiewoning kan u ons bellen door het nummer 900 te vormen op uw
telefoontoestel.
Indien het onthaal toch gesloten is (tijdens de middag, feestdagen, zaterdag en
zondagen) kan u altijd terecht bij het verplegend personeel.
Voor dringende vragen en problemen, aarzel niet om op de alarmknop links naast het
onthaal te drukken.
Met uw telefoontoestel kan u bellen op het nummer 903 (verpleeglokaal) of u kan uw
oproepbel gebruiken.

Optredens
Regelmatig komen dans-, muziek- of zanggroepen een namiddagje opvrolijken. U
kan deze evenementen volledig gratis bijwonen in de animatiezaal.

Pedicure
Wekelijks kan u in het woonzorgcentrum naar de pedicure. Afspraken maakt u aan
het onthaal en de betaling gebeurt via de factuur.

Personeel
Naast de dringende hulp door het verpleegkundig en verzorgend personeel, de
technische dienst, de animatie, de woonassistent en de dienst administratie en
onthaal, kan u geen beroep doen op andere diensten van het personeel.
Mogen wij er de aandacht op vestigen dat er geen fooien of geschenken mogen
gegeven worden aan het personeel.

Parking
Gelet op de beperkte parkeermogelijkheden aan het woonzorgcentrum, werden
enkele bijkomende parkeergelegenheden voorzien aan de assistentiewoningen, die
ENKEL mogen gebruikt worden door ASSISTENTIEWONINGBEWONERS die
zelf met hun voertuig rijden, voor de duur dat zij dit voertuig zelf nog besturen.
Daarom krijgt elke assistentiewoningbewoner een genummerde plaats toegewezen.
Deze plaats mag enkel door hemzelf gebruikt worden, NIET voor bezoekers, noch
voor familieleden.
Er staat een verbodsteken bij het begin van de assistentiewoningen, waarbij enkel
voor de voertuigen met aanduiding van hun nummerplaat toelating verleend wordt
om verder te rijden.
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Er hangt ook een ketting om extra te benadrukken dat het gebruik strikt
voorbehouden is voor de assistentiewoningbewoners. De gebruikers worden verzocht
deze ketting terug te hangen na het in- en uitrijden van deze parking.
Er mag onder geen voorwaarde geparkeerd worden langs de weg. Familieleden of
kennissen mogen tot aan de assistentiewoning rijden om te laden of te lossen, maar
worden verzocht om onmiddellijk na het afzetten van hun boodschappen hun wagen
op de parking vooraan te parkeren.
Mogen wij u vriendelijk vragen uw bezoekers, maar ook uw zorgverstrekkers, op de
hoogte te brengen van deze regeling.
Wij zijn genoodzaakt deze maatregel toe te passen omwille van de veiligheid (vrije
doorgang voor ziekenwagen en brandweerwagens) en omwille van de rust van de
assistentiewoningbewoners en de buurt.

Post
Postzegels kan u kopen aan het onthaal. Post versturen kan via het onthaal.

Privacy
Het is mogelijk dat er zich mensen aanbieden aan uw deur voor allerlei
aangelegenheden. Gezien u zelfstandig woont, moet u zelf de keuze maken of u deze
mensen (hetzij verkopers, hetzij mensen die een religieuze boodschap uitdragen)
wenst binnen te laten of niet. Indien men zich echter opdringerig aandient, of indien
men inbreuk pleegt op uw privacy, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de
hoogte te brengen.

Rijdend Winkeltje
Om de veertien dagen, op woensdag, gaat het rijdend winkeltje rond in het
woonzorgcentrum. Als u omstreeks het middaguur naar het bureel van de dienst
animatie gaat krijgt u ook de mogelijkheid hier allerlei kleine waren (onder andere
snoepgoed, koekjes, deodorant, zeep,
tandpasta, nylonkousen, wenskaarten,
postzegels e.d. ) aan te kopen.

Roken
Wanneer er gerookt wordt in uw assistentiewoning, verlucht
dan goed en wees voorzichtig met sigarettenpeuken. Een
brand is gauw ontstaan.
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Seniorenverenigingen
De verschillende bonden van gepensioneerden behartigen de belangen van de
senioren en ondersteunen en begeleiden hun sociaal-culturele activiteiten. De deuren
van de bonden staan wagenwijd open voor iedereen die aan één of meerdere van hun
boeiende activiteiten wenst deel te nemen. Men kan hiervoor terecht bij een van de
bestuursleden van de verschillende bonden in de verschillende deelgemeentes.

Sociale dienst - Thuiszorg
Het O.C.M.W. beschikt over tal van diensten waar u gebruik van kan maken mits
betaling o.a. de poetsdienst, de Minder Mobielencentrale, thuisbezorgde maaltijden,
Gezinshulp ... Voor meer info belt u naar 02.356.73.18, enkel in de voormiddag.

Telefoon
Iedere bewoner heeft een eigen telefoonnummer.

Telefoneren
Om een buitenlijn te krijgen vormt u de 0. Bij het horen van de
kiestoon vormt u het nummer dat u wenst.
Vergeet niet dat sinds 1 januari 2000 altijd het zonenummer moet gedraaid worden,
dus ook 02 voor de nummers in de eigen zone.
Intern telefoneren kan gratis naar de diensten van het rustoord: onthaal 900,
verpleeglokaal 903 en animatie 904.
U kan ook naar uw buren telefoneren. Vraag hen zelf om hun nummer zodat zij de
vrijheid hebben hun nummer door te geven of niet. Indien u uw intern nummer niet
kent, kan u daarnaar vragen aan het onthaal.

Televisie
Elke bewoner kan, in zijn eigen assistentiewoning, een televisietoestel aansluiten op
de kabel van het woonzorgcentrum. Hiervoor betaalt u een maandelijkse bijdrage.
Om veiligheidsredenen kunnen wij enkel nog flatscreentoestellen toelaten en moet de
technische dienst uw televisietoestel controleren vooraleer het geïnstalleerd wordt.
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Thuisbezorgde maaltijden
Het O.C.M.W. van Beersel beschikt over een dienst ‘Thuisbezorgde Maaltijden’.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst thuiszorg op het nummer
02.356.73.18 (enkel in de voormiddag).

Tuin
De ruime tuin die aan het centrum verbonden is, is toegankelijk
voor iedereen die bij ons verblijft. Houd de tuin rein om echt te
kunnen genieten van de schoonheid van de natuur.
Wil u zelf een binnentuin bewerken? Vraag hiervoor meer
inlichtingen bij de dienst animatie.
Enkel het gebruik van bloembakken in PVC, zink, aardewerk en hout zijn toegestaan.
Andere materialen zouden asbest kunnen bevatten en dit is om gezondheidsredenen
door de wet verboden.

Uitstapjes
 met de bus : er stoppen verscheidene bussen aan de kerk van Beersel. Deze rijden
richting Ukkel en Halle. Voor meer info over uren en stopplaatsen bel:
02.526.28.28.
 met de trein : 02.224.64.00
met de taxi :
Blommaert Michel Halle :
02.356.45.52
De Neve-Mourmeaux Rode : 02.380.74.39
 Minder Mobielen centrale van het O.C.M.W. – 02.356.73.18 (zie hoger)

Was
In het wassalon van het Woonzorgcentrum (net voorbij de eetzaal) kunt u gebruik
maken van een was- en een droogautomaat. Beide toestellen werken met munten die
u kan kopen aan het onthaal. De grote munt dient om te wassen, de kleine om te
drogen.
Meer informatie in verband met de werking van het was- en droogautomaat kan u
verkrijgen via de technische medewerker of de animatoren.
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