
ASSISTENTIEWONINGEN

Mont Saint Roch

MONT SAINT ROCH
Rue des Coquelets 22A

1400 Nivelles



De zorg

Alles is ontworpen voor uw comfort; inrichting op het 

gelijkvloers, leuningen, catering, wasruimte en een 

wasserette, onderhoud, besprekingen, garages. Er komen 

regelmatig externe specialisten (behandelende artsen, 

kinesitherapeuten, ...) bij de residenten langs, dit in 

functie van hun vraag en behoeften. De residentie biedt 

haar residenten de zekerheid van een gepersonaliseerde 

begeleiding dankzij de aanwezigheid van het personeel 

7 dagen op 7 van 7u tot 20u. Daarnaast, is het personeel 

van de residentie Jean de Nivelles ter uwer beschikking 

voor een dringend probleem. De directie en het volledige 

team staan voor u klaar met de beste zorgverlening.

Zelfstandig wonen met zorg en 
diensten op maat van de bewoner

De assistentiewoning Mont Saint Roch, gelegen in het 

centrum van de stad Aclote, biedt, in een groene omge-

ving, een plek om te wonen in een moderne en veilige 

buurt, zodat iedereen zelfstandig kan wonen. Leven in 

Mont Saint Roch leidt tot het leven dat bij u past, in uw 

appartement, met alle voorzieningen bij de hand. Buren 

met wie je deelneemt aan de activiteiten, een lekkere 

maaltijd in een restaurant of een kopje koffie op het ter-

ras. Een aandachtig team zorgt voor een aangenaam le-

ven voor iedereen, en staat altijd klaar om je te helpen 

als je het nodig hebt.

Een verantwoord engagement

De klemtoon van dit concept ligt op zelfstandigheid en keuzevrijheid, waardoor mensen op oudere 

leeftijd hun vertrouwde levensstijl verder kunnen zetten.



Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
067 88 28 50

montsaintroch@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/mont-saint-roch

Activiteiten

Iedere dag biedt onze animatrice individuele of collectieve animaties aan 

die gevarieerd zijn en aangepast zijn aan een ouder publiek. Bijvoorbeeld: 

bridge, scrabble, informatica lessen, table de conversation en anglais, 

lichte gymnastiek, Qi-Jong, tea time, senior@themovies, conferenties, 

uitstapjes, concerten, ... Iedereen is vrij om eraan deel te nemen volgens 

zijn eigen smaak en wens.

Comfortabele appartementen

De appartementen en suites, voor koppels of alleenstaanden, zijn steeds 

voorzien van een privébadkamer, een groot en comfortabel bed, een 

permanent oproepsysteem, een telefoon en een televisie. Om een huiselijke 

sfeer te creëren hebben de residenten de mogelijkheid kleine meubels en 

decoratie mee te brengen. U beschikt eveneens over een volledig uitgeruste 

kitchenette met koelkast en oven om naar eigen smaak te koken.
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