
Woonzorgcentrum 
De Overbron vzw
Goed wonen, leven en werken

Oorlogskruisenlaan 202, 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel.: 02 266 12 12
E-mail: info@deoverbron.be
website: www.deoverbron.be

Volg ons op Facebook WZC De Overbron

Kom gerust eens langs! 

De Overbron is een Nederlandstalig woonzorgcentrum
in Neder-over-Heembeek dat aan 59 bewoners een
warme thuis biedt. We zijn een modern, kleinschalig en
pluralistisch woonleefcentrum. Onze werking wordt
aangepast aan de wensen van de bewoner. Wonen in
De Overbron betekent voluit leven, dit met behoud van
de individuele levensstijl. De Overbron is bewust
onafhankelijk, los van commerciële ketens en daardoor
betaalbaar en familiaal. 

Wie zijn we

(Vu: Bert Anciaux, Oorlogskruisenlaan 202 te 1120 NOH)



“Hoewel ik me dit niet kon inbeelden,
is De Overbron echt mijn nieuwe thuis

geworden. Ik doe wat ik graag doe. 
Het verschil is dat ik nu hulp kan

krijgen wanneer het nodig is. 
We smeden nieuwe vriendschappen,
genieten van de groepsactiviteiten 

en van babbels met onze
medewerkers. Dat maakt ook dat ik me

niet langer eenzaam voel.” Roger.
 

In De Overbron behouden bewoners de regie over het eigen
leven. De medewerkers zetten zich in voor de keuzes van de
bewoner. In het dagelijkse leven worden wensen en behoeften
gerespecteerd en hobby’s en interesses blijven zoveel mogelijk
behouden. 
 
We zorgen ervoor dat u uw sociaal en familiaal netwerk kan
verderzetten en helpen u om nieuwe relaties te ontwikkelen. 
De bewoner neemt actief deel aan de werking van het
woonzorgcentrum en de verwezenlijking van de doelstellingen.
Vanuit een relatiegerichte zorg activeren we het potentieel en
de capaciteiten van de bewoner. Zich zinvol, vrij en nuttig
voelen is een belangrijke factor met betrekking tot 
kwaliteit van leven. 

Onze visie

59 woongelegenheden
Beschermde woonomgeving met dakterras
Cafetaria toegankelijk voor publiek
Ruime tuin met groot terras
Groentheater
Belevingsruimte
Welnessbad
Kineruimte
Gezellige zithoeken
Huiselijke leefruimtes

Infrastructuur

Zorg en belevingsaanbod
Verpleging, kinesitherapie, ergotherapie
Pedicure, manicure en kapper
Heerlijk en verzorgd eten
Bewonersraden met reële inbreng
Intergenerationele samenwerking met scholen en de buurt
Wonen en leven: huishoudelijke en culturele activiteiten,
uitstappen, artistieke voorstellingen, 
zang en dans, creatief atelier, petanque, 
gymnastiek, verjaardagsnamiddagen, ...

Kamerinrichting
Bemeubeld
Multifunctioneel zorgbed
Toilet en lavabo
Douche in de grote kamers
Koelkast en TV optioneel
Wifi

Eenpersoonskamers 16 m²: € 59,30
Eenpersoonskamers 25 m²: €67,63 
Eenpersoonskamers van 26 tot 29 m²: vanaf € 70,24
Tweepersoonskamers 52 m²: € 65,32

Kamertypes en dagprijzen


