
EEN WARME THUIS

LEEF ZOALS JE GEWOON BENT
Assistentiewoningen Orelia Katharinadal



Orelia Katharinadal ligt vlakbij het centrum van Hasselt en biedt 
een warme, zonnige thuishaven voor wie er woont, werkt of op bezoek 
komt. Een toegewijd team geeft er dag en nacht de beste professionele 
zorg en ondersteuning. Altijd met respect voor ieders persoonlijkheid. 
Menselijkheid en vriendschap vormen de basis van onze aanpak. 

Assistentiewoningen
Bij Orelia Katharindadal leef je zoals je dat graag 

doet. Alles is er afgestemd op jouw comfort en 

welzijn. Je kan er genieten van het leven én van 

de privacy van je eigen appartement. Bijkomend 

kan je gebruik maken van alle faciliteiten die het 

woonzorgcentrum van Katharinadal te bieden heeft.  

Je kiest wat je pleziert.

Het is fijn om ook hier te 
kunnen blijven doen wat ik 
graag doe. Zo schilder ik 
aquarel, ik lees graag en op 
dinsdag ga ik naar de markt. 
De troef van mijn flat? Het 
heeft een mooi terrasje in de 
zon, aan het Jeneverplein!

- Tine (95 jaar)

100% zorgeloos wonen
In de serviceflats van Orelia Katharindal in Hasselt heb je 

geen zorgen over je woonst en is er altijd ondersteuning 

in de buurt. Je hebt zelf de touwtjes in handen en geniet à 

la carte van ons aanbod zorgen en diensten.

Bij onze woonassistent  
kan je terecht met al je vragen
Onze woonassistent brengt mensen samen en bevordert 

de goede sfeer tussen de bewoners. Maar is ook het 

aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon die je helpt bij 

praktische vragen, administratie, het organiseren van zorg 

aan huis, maaltijden of poetshulp…



Alles is hier 
afgestemd op 
jouw comfort.

Een instapklare flat
Onze assistentiewoningen hebben een ruime slaapkamer 

en zijn uitgerust met alle modern comfort.

   keuken & badkamer met douche

    de verlichtingsarmaturen zijn al voorzien

   er is wifi in het hele gebouw

   geen drempels, brede deuren

   toegankelijk voor rolstoelgebruikers

   branddetectie

   aansluiting voor telefoon en TV aanwezig

   parlofoon

Wonen met toekomst
Bij Orelia Katharinadal woon je comfortabel. En je hebt 

er ook gemoedsrust. Je hebt er geen zorgen over je woonst 

en je weet dat professionele hulp en zorg, als dat op een dag 

nodig is, altijd vlakbij is. De assistentiewoning is afgestemd 

op je woonbehoefte. Zo kan je levenslang blijven wonen op 

een plaats waar je je thuis voelt, ook al heb je op een dag 

meer hulp nodig. 

   woonassistent 

   24/24u ondersteuning

   de verpleeg- en zorgkundigen van ons woonzorgcentrum 

zijn in geval van nood altijd in de buurt

   noodoproepsysteem

   à la carte aanbod zorgen en diensten

Wat is inbegrepen in de prijs? 
Bij de assistentiewoningen van Orelia Katharinadal 

is alles afgestemd op je comfort. Zo hoef je je 

geen zorgen te maken over bijvoorbeeld de 

nutsvoorzieningen, de familiale verzekering of het 

onderhoud van de gang en de lift. Zo zijn er geen 

extra kosten en kom je niet voor verrassingen te 

staan.

   de huur van een instapklare flat

   de ondersteuning van de woonassistent

   het gebruik van onze faciliteiten

   aanbod tijdsbesteding

   verbruik van water, verwarming, elektriciteit

   draadloos internet, mogelijkheid tot aansluiting op 

netwerk digitale televisie

   onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

   brandverzekering en familiale verzekering



Onze faciliteiten
Bij Orelia Katharinadal huur je niet alleen een 

assistentiewoning. Je krijgt er heel wat faciliteiten 

bovenop. Zo valt er altijd wel iets te beleven en ben 

je nooit alleen als je dat niet wil.

   ons O’Café, met verschillende terrassen

   gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes

   bewegingsruimte, bezinningsruimte,  

leesruimte in het woonzorgcentrum

   directe toegang tot het centrum van Hasselt

   kapsalon en manicure/pedicure

Mooi aanbod aan activiteiten
Het dagelijkse leven zit vol verrassingen. Je doet 

de dingen die je graag doet om het aangenaam te 

maken. Dat is ook zo bij Orelia Katharinadal. We 

voorzien een mooi aanbod van minstens 14 activiteiten 

per week. Zo kan je kiezen hoe jij je dag invult: de 

bewegingsmomenten, individueel fietsen op de 

hometrainer, de kaart- en breigroep, een bezoek aan 

de markt, rustig een boek lezen. Daarnaast doen we 

maandelijkse uitstappen, filmavonden,...

Er is nog meer:

   animatie voor een zinvolle dagbesteding

   onze pedicure zorgt voor verzorgde voeten

   bezoek ons kapsalon voor een frisse snit

Centrale ligging
Woonzorgcentrum Orelia Katharinadal vind je aan de 

groene boulevard in Hasselt, de hoofdstad van Limburg. 

Het heeft de perfecte ligging voor een wandeling in het 

centrum van Hasselt. Je kan in het hartje van Hasselt 

genieten van een heerlijke kop koffie op een terrasje. Alle 

faciliteiten zoals de bibliotheek, winkels, musea, restaurants… 

liggen op wandelafstand van dit woonzorgcentrum.

Gezellig wonen 
op de “groene 
boulevard” in het 
hart van hasselt.



Meer weten?
Een nieuwe stap nemen in het leven is nooit 
eenvoudig. Contacteer ons via onderstaande 
gegevens of maak een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. We helpen je graag! 

Orelia Katharinadal
Martelarenlaan 13-15
3500 Hasselt
tel. 011 22 16 15
katharinadal@orelia.be
www.orelia.be/assistentiewoning-hasselt


