
Uw beste zorg
net zoals thuis!

SINT-VINCENTIUS
Brabançonnestraat 97
3000 Leuven

RESERVEER NU

016 24 71 00

Contacteer ons:
Connie De Leebeeck, directrice

Brabançonnestraat 97 - 3000 Leuven
sintvincentius@orpea.net - www.orpea.be/sint-vincentius

met de bus lijn 4/5/6/597 met de trein Leuven (10 min. wandelen)

Restaurant

Elke ochtend kan U genieten van een evenwichtig en geva-
rieerd ontbijt op uw kamer. De lunch en het diner worden 
aan tafel geserveerd in het restaurant waar U uw familie 
dagelijks kan uitnodigen om mee te tafelen.

Dagelijks gevarieerde animatie

Iedere dag biedt ons animatieteam gevarieerde individuele 
of groepsanimaties aan die afgestemd zijn op de bewoners.

Het team wordt begeleid 
door tweesterrenchef 
Yves Mattagne om zo de 
nodige kwaliteit te kun-
nen handhaven.
Zij  bieden u een verfijn-
de keuken aan die ter 
plaatse wordt bereid met 
respect voor uw dieet.

Ontdek de video van onze
residentie op:

Vanaf 
68,00 €
/ dag



Een verantwoord
engagement
Orpea maakte van ethiek al-
tijd al een speerpunt en het 
ligt de organisatie dan ook 
nauw aan het hart. Naast 
het technische aspect van 
de opvang, valt dit vooral 
op in de permanente verbe-
tering van de verzorging en 
begeleiding aangeboden aan 
bewoners.

Leef precies zoals thuis in alle veiligheid

Vanaf het eerste moment wacht u een warm onthaal in woon-
zorgcentrum Sint-Vincentius, waar oud en nieuw naadloos in 
elkaar overgaan. De namen van de afdelingen herinneren 
aan grote geesten uit vervlogen tijden, de decoratie is een 
knipoog naar de fietsen van het huidige studentenvolkje die 
de stad overspoelen. De gerestaureerde Sint-Alfonsuskerk 
maakt integraal deel uit van het moderne woonzorgcomplex, 
waarachter zich een prachtige parktuin uitstrekt met impo-
sante oude bomen. De twee beschermde afdelingen hebben 
hun eigen oase van groen in de vorm van respectievelijk een 
binnen- en een daktuin.

De zorg en het team

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius res pecteert ieders pri-
vacy en biedt de zekerheid van een ge personaliseerde  
begeleiding. Een goed opgeleid team staat steeds voor U 
klaar en heeft oog voor ieders behoeften. Om een persoon-
lijke en hoogwaardige verzorging te garanderen, stippelt een 
professioneel team voor elke bewoner een zorgproject uit in 
samenspraak met de bewoner en zijn familie. Wij willen onze  
bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn en hen de 
kans bieden om een rijk en dynamisch sociaal leven te ont-
wikkelen voor het welzijn van iedereen.

Huisvesting

Comfortabele kamers
Alle kamers, zowel voor echtparen als voor alleenstaanden, zijn 
uitgerust met een badkamer met inloopdouche, een hoog-laag 
bed, een oproepsysteem, een telefoon-, TV- en internetaan-
sluiting. Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen de 
bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen meebrengen.

Leef- en ontmoetingsruimtes
Voor uw comfort en welzijn, stelt de residentie U gezellige 
en comfortabel ingerichte salons ter beschikking waar U kan 
samenkomen met de andere bewoners of rustig uw familie kan 
ontvangen.

Ons team is samenge-
steld uit goed opgeleide 
profes sionele zorgver-
leners die streven naar 
welzijn voor de mensen 
die aan hen worden toe-
vertrouwd. Wij ontvan-
gen u in het Nederlands 
en het Frans

Contacteer ons  
voor meer info of 

een bezoek:
016 24 71 00
of via e-mail:

sintvincentius@orpea.net

Bekijk de foto’s van  
onze residentie:
www.orpea.be/
sint-vincentius


