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Levendig Strombeek-Bever

Het woonzorgcentrum is goed gelegen. In de buurt van Ascot 

kan je ook genieten van het park, een terrasje of een bezoek 

aan het cultureel centrum. Wil je even een boodschap doen, 

dan zijn de supermarkt net als een aantal winkelstraten vlakbij. 

Woonzorgcentrum Ascot is goed bereikbaar. Niet alleen met 

de auto, maar ook met het openbaar vervoer. 

Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 52 bewoners. Er is 

keuze uit 1-persoonskamers en flats voor 1 of 2 personen. 

We ontvangen je graag in een warme zonnige thuis met een 

vriendschappelijke sfeer. Samen met de andere bewoners, maar 

ook met je vrienden, kinderen en kleinkinderen kan je bij ons 

genieten van het leven. 

“Ik geniet van mijn privacy en 
               vrijheid, net zoals thuis.”  
              Mariëtte Delarbre   



Persoonlijke benadering
Bij woonzorgcentrum Ascot respecteren we ieders privacy 

en begeleiden we iedereen graag persoonlijk. In overleg met 

de bewoner en de familie stellen we een zorgproject op maat 

samen. Zo kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig zijn. 

Woonzorgcentrum  
Ascot voelt al snel als je eigen plek. Alle kamers zijn uitgerust 

met eigen sanitair. Een heerlijk comfortabel bed bezorgt je 

een aangename nachtrust. Uiteraard kan je de kamer gezellig 

aankleden met de spullen waar je aan gehecht bent. Een foto 

van de kleinkinderen aan de muur, je gemakkelijke zetel, een 

leuk tafelkleedje... 

Iedereen welkom 
In Ascot gaat je sociale leven gewoon door, je hebt hier alle 

vrijheid. Ook je familie en vrienden zijn welkom.

Een warme omgeving waar je graag vertoeft



Genieten van alles wat je lief is

Samen tafelen 
Niets is fijner dan samen te tafelen in een familiale sfeer. Onze 

kok tovert dagelijks de lekkerste gerechtjes op je bord. Heb je 

een suggestie? Dan horen we ze graag. In onze dagzalen kan 

je elke dag terecht voor een gezellige babbel.  

Plezier in bewegen 
Wie actief is en in beweging blijft, voelt zich beter. We 

organiseren voortdurend activiteiten en ontspannings-

momenten, zowel binnen- als buitenshuis. Er is elke dag wel 

iets te beleven. Je kan ook in onze kineruimte terecht voor 

gymnastiek. Ben je even wat minder mobiel? Dan leren we je 

omgaan met alles wat het leven gemakkelijker maakt.

 

In goed gezelschap
Een uitstekend team van ervaren verzorgenden en 

verpleegkundigen staat klaar met zorg op jouw maat. Altijd 

met respect voor je privacy en intimiteit. Onze medewerkers 

houden elkaar goed op de hoogte, je mag hen alles vragen. 

De huisdokter van ons woonzorgcentrum staat voor jou ter 

beschikking, maar ook je vertrouwde dokter is welkom.



Faciliteiten woonzorgcentrum 

Onthaal

Oproepsysteem

Een mooie tuin met terras

Gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes

Badkamer met confortabel bad

Lift

Parkeergelegenheid

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Dienstverlening

Kapsalon 

Manicure & pedicure 

Zorgaanbod 

Verpleegpost

Kinesitherapie

Ergotherapie

Logopedie

Een zorgzaam team

We houden er aan om goed te zijn voor onze medewerkers. Zo 

werken zij met plezier in ons woonzorgcentrum en worden ze 

ondersteund om hun werk graag te doen. Ook op lange termijn. 

Dat is fijn voor jou. Want zo kan jij dag in dag uit beroep doen op 

dezelfde vertrouwde gezichten.

Wil je meer informatie?

Kiezen voor een nieuwe stap in het leven is nooit eenvoudig. 

Daarom ben je altijd welkom voor een verkennend gesprek en 

een persoonlijke rondleiding. We bekijken dan samen wat we voor 

jou kunnen betekenen.
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