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WOON- EN ZORGHUIS

BoCasa
Woon- en zorghuis BoCasa in Bolderberg bulkt niet alleen van de 

Limburgse gastvrijheid. U vindt er ook een gemoedelijke thuis op 

het snijpunt van rust temidden het groen en de levendigheid van 

de vlakbij gelegen dorpskern. Een fijne omgeving waar luxe en 

warmte hand in hand gaan en waar u zich vanaf dag één welkom 

voelt. We durven gerust te stellen dat we over een duidelijke 

visie, lef en creativiteit beschikken om van elke dag er eentje te 

maken die voor u de moeite waard is. Dit betekent dat we niet 

enkel een uiterst kwalitatief zorgmodel hebben, maar dat we ons 

vooral focussen, samen met u, op hoe u wilt wonen en leven in 

BoCasa. U komt hier terecht in een hechte leefgemeenschap 

waar iedereen heel graag wilt weten wat u belangrijk vindt en wat 

dat voor u betekent.

““We focussen, samen met 
u, op hoe u wilt wonen en 

leven in BoCasa.”

”
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WONEN

Een fijne 
locatie
De ligging van BoCasa is ideaal. Centraal tussen 

Hasselt en Genk, bevindt zich Bolderberg. Het huis 

zelf staat geheel vrij, maar een beetje verscholen 

en tegelijkertijd toch midden in het centrum. De 

winkels zijn op wandelafstand en indien u dit wenst, 

leveren de bakker en Delhaize bij u aan de deur.  

Hier relaxt u in de parktuin, terwijl u geniet van 

de nodige rust en privacy. Landelijk maar niet 

afgelegen. Een fijne leefomgeving waar luxe en 

een kwalitatief zorgaanbod hand in hand gaan. De 

faciliteiten zijn modern in dit in 2013 geopende 

woon- en zorghuis. Omwille van haar ligging en 

gemakkelijke bereikbaarheid trekt BoCasa vooral 

bewoners uit de regio aan. BoCasa ligt midden in 

het leven en de troeven van de omgeving benutten 

we maximaal. Niks zo leuk als erop uittrekken in 

de nabije omgeving. Alle mogelijke faciliteiten 

liggen op wandelafstand en met het openbaar 

vervoer geraakt u makkelijk nog een eind verder. 

De bushalte is vlakbij, op 170m van het woon- en 

zorghuis.
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WONEN

Faciliteiten
Aan rust en privacy hechten we veel belang, met onze 

mooie tuin als beste voorbeeld. Landelijk, maar niet 

afgelegen. Kortom, BoCasa ligt midden in het leven. 

Met stadscentra in de buurt, een natuurdomein op 

wandelafstand en tal van faciliteiten die uw leven net 

dat tikkeltje extra geven. Een drankje in de brasserie, 

een nieuwe snit of uw nagels laten lakken? Doen! 

Omwille van haar ligging, tussen Hasselt en Genk, de 

twee grootste woonkernen van Limburg, trekt BoCasa 

vooral provinciegenoten. Het gebouw blinkt niet alleen 

uit in innovatieve ontwerpen en wooncomfort, ook de 

sfeer en gezelligheid zijn uniek. In de brasserie staan 

streekbieren en vlaai op het menu. De brasserie is dan 

ook veel meer dan louter een eetgelegenheid. Het is 

een sociale ontmoetingsplaats waar à la carte kan 

worden gegeten en waar ook buurtbewoners welkom 

zijn. BoCasa gaat voor iedereen tot het uiterste om 

een thuis te creëren.

Volgende faciliteiten zijn alvast aanwezig: 

Parking

Restaurant

Leefruimte

Privétuin

Gratis wifi hotspot

Permanentie 24-7 via 
noodoproepsysteem

Onthaal

Keuken

Schoonheidssalon

Zonneterras

Rokersruimte

Klusjesdienst
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WONEN

Een goede 
plek om te 
wonen
We beseffen zeer goed dat zich ergens thuis voelen, een 

emotie is en die laat zich niet dwingen. In BoCasa wordt 

er alles aan gedaan om dit gevoel te stimuleren. De 86 

luxueuze kamers zijn van alle gemakken voorzien en ingepast 

in ingenieus ontworpen ruimtes. Hier komt u wonen in 

Zilverschoon (gelijkvloers), Heidreef (1ste verdiep) of het 

Bolderke. Het knusse gevoel dat BoCasa oproept, 

vindt u terug in de huiselijke materialen en 

warme kleuren die gebruikt werden.

WONEN

Kamerindeling
Een kamer heeft gemiddeld een oppervlakte 

van 34m². Het is heerlijk toeven in een zonnige, 

bemeubelde leefruimte met tv & telefoon, een 

beloproepsysteem, een aangepaste badkamer, 

bergruimte en koelkast. Het zijn maar enkele van 

de voorzieningen. Maar net zo goed neemt u uw 

eigen kleinmeubelen mee en maakt u van uw kamer 

helemaal uw eigen thuis.
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““Heerlijke, dagverse 
gerechten zorgen 

voor een heuse 
restaurantervaring.”

”

BELEVEN

Een topkok verwent de 
inwendige mens
Een stevige troef van woon- en zorghuis BoCasa? Ongetwijfeld de brasserie waar het heerlijk toeven is. In 

dialoog met de bewoners tovert de chef-kok met zijn keukenteam heerlijke gerechten uit de koksmuts. 

Regionale gerechten en familierecepten vormen de basis voor een culinaire ervaring waar de bewoners en 

bezoekers van genieten. Schuif gerust aan bij de nieuwjaarsbrunch, een mosselavond, een zomerse BBQ of 

een pannenkoeken ontbijt. Hier wordt goed getafeld en geleefd! Trouwens, eet u liever af en toe op uw kamer, 

dan respecteren we uiteraard uw keuze. Schuift familie mee aan? Geniet samen van het suggestiemenu en een 

hele restaurantervaring met perfect gedresseerde borden boordevol lekkers. Voor privéfeesten/gebeurtenissen 

is het zelfs mogelijk om een stukje brasserie af te huren. U ontdekt alle formules in onze banqueting map.

Activiteiten
Kookworkshops, meebewegen met de kine, een 

kaartavond, darts, een halloweentocht of het 

bijwonen van de optredens tijdens Bolderberg Live of 

uitstapjes? Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe 

we entertainen en in beweging houden. Regelmatig 

bieden we ook avondactiviteiten aan.  

Er valt altijd wat te beleven en onze bewoners 

worden steeds betrokken in het samenstellen van de 

activiteitenkalender. U wordt hiervan op de hoogte 

gebracht via onze huiskrant: de Bogazet. Leven en 

wonen op uw ritme met aandacht voor vitaal blijven, 

dat is de boodschap en dat gebeurt in een alles 

behalve klinische omgeving.

* Voor meer info over de prijzen in ons restaurant kan u terecht bij het onthaal.

DAGINDELING

Uw dag, uw ritme
Hoe uw dag verloopt, beslist u uiteraard zelf. Hoe kan een dag in 

BoCasa eruitzien?

7u – 10u Ochtendverzorging

8u30-10u Ontbijt

10u-11u30 Voormiddagactiviteit

12u-13u Lunch

13u30-17u Namiddagverzorging

13u30-15u30 Namiddagactiviteit

14u30-15u Koffiemoment

17u-18u Avondeten

18u30-21u Avondverzorging

19u30 Avondsnack

21u-7u Nachtverzorging

B
EL

EV
EN



ONTZORGEN BoCasa 1514 BoCasa ONTZORGEN

Ontzorgen
De zorg die u gewend bent loopt verder wanneer u 

hier komt wonen. Uw persoonlijke huisarts kan bij 

u blijven langskomen en het team van BoCasa is er 

uiteraard uitsluitend voor u. Onze medewerkers zijn 

de werkelijke kracht van BoCasa. Ze hebben net dat 

tikkeltje meer: een glimlach en een hart voor de zorg. 

Hier wordt ver- en ontzorgd en wordt u individueel in 

de watten gelegd. We werken op basis van vertrouwen 

en met geduld. We leggen uit wat er gebeurt en hoe. 

Betutteling? Daar doen we niet aan mee. 

Zelfstandigheid wordt hier gestimuleerd. Een ruim 

zorgaanbod voldoet aan al uw eisen en zorgt voor een 

comfortabele leefomgeving

• Ergotherapie

• Verpleging & verzorging 

• Kinesitherapie

• Sociale assistentie

• Verzorging van bewoners met dementie, 

Alzheimer en Parkinson

• Crisiszorg

Laat u in 
de watten 
leggen
Kapsalon

Wie er goed uitziet, voelt zich ook goed/beter. Het kapsalon van 

BoCasa is een echte ontmoetingsplaats, in Salon Bertine wordt 

uw haar tot in de puntjes verzorgd. Heerlijk genieten, elke keer 

opnieuw. 

Pedicure & manicure

“Wellness”, een mooie term die hier perfect past. Een goede 

voet- en handverzorging draagt immers bij tot rust en zich goed 

voelen. 

Linnen

Bed- en badlinnen wordt voorzien, verschoond en gewassen. De 

mogelijkheid bestaat om het persoonlijk linnen mee te geven 

met de wasserij. Hiervoor wordt alle persoonlijk linnen gelabeld 

door de wasserij. De afrekening gebeurt via de factuur. Het staat 

uw familie natuurlijk altijd vrij om zelf in te staan voor de was. 

Opnieuw: u beslist.

Opgeruimd staat netjes 

Wat woont u proper! Ons onderhoudsteam onderhoudt dagelijks 

uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes.

Kwieke gebruikersraad 

U woont hier, dus mag u erop rekenen dat we belang hechten 

aan uw mening en dat we oprecht willen weten wat er reilt 

en zeilt in ons huis. Vandaar dat we geregeld overleggen 

met onze bewoners en familie. Dit gebeurt via onze kwieke 

gebruikersraden. Ze vinden zeer regelmatig plaats: zo leren we de 

wederzijdse verwachtingen en intenties kennen om er vervolgens 

op in te spelen.
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Verschillende 
woonvormen
In Vlaanderen is de officiële term voor wonen in 

een omgeving waar u 24/7 beroep kan doen op 

zorg, een woonzorgcentrum. In BoCasa kiezen 

we ervoor om deze term niet te gebruiken en we 

spreken liever over komen wonen in een huis, 

een woon- en zorghuis. Een huis, dat is warmte, 

gezelligheid en afgestemd op wie er woont. En 

dat is precies wat we nastreven in BoCasa. Hier 

komt u wonen, in een huis, hier zorgen wij ervoor 

dat u thuiskomt. 

BoCasa biedt verschillende woonvormen 

aan: woon- en zorghuis, kortverblijf en 

assistentiewoningen. Wanneer u dringend en 

op zeer korte termijn een woonoplossing zoekt, 

kan u ook hier terecht (dringende opname).

Woon-en zorghuis 
In ons woon- en zorghuis kan u zelfstandig 

wonen met zorgondersteuning of intensief 

worden verzorgd.

Hier kan u rekenen op alle denkbare zorg 

waarbij het vertrekpunt is dat u (zo lang 

mogelijk) de regie behoudt over uw eigen 

leven. Een professioneel team met een hart 

voor de zorg en vooral op de juiste plaats 

is er voor u. U kan altijd terugvallen op hun 

deskundig- en betrokkenheid. Het team van 

BoCasa vindt het immers fijn om anderen blij te 

maken. Gezelligheid en beleving creëren staan 

centraal.

Kortverblijf
Wilt u na een operatie of ziekteperiode 

rustig en onder begeleiding terug op 

krachten komen? Een kortverblijf geeft u die 

gelegenheid. Wanneer u bij ons bent, heeft u 

toegang tot alle faciliteiten en voorzieningen in 

BoCasa én alle activiteiten die wij organiseren. 

Binnen het kortverblijf krijgt u 24/7 de nodige 

zorgen. Het is ook een manier om het leven in 

BoCasa zelf voor een korte tijd te ervaren.

U kan van van 1 dag tot maximaal 60 

aaneensluitende dagen gebruik maken van 

kortverblijf. Er is een maximum van 90 dagen 

per jaar.

Assistentiewoning
Wonen in een gerieflijk appartement in een 

attente omgeving én de zekerheid hebben van 

een perfecte zorg wanneer u er nood aan heeft? 

De assistentiewoningen van BoCasa laten u 

toe te genieten van onder meer het groen, de 

perfecte ligging, de brasserie, maar net zo goed 

van de zorg, omkadering en faciliteiten. Hier 

ervaart u het allemaal. U geniet van het beste 

van beide werelden, terwijl u de Limburgse 

gastvrijheid elke dag ervaart. Bekijk zeker onze 

folder over assistentiewoningen bij BoCasa.

Iedereen vanaf 65 jaar kan in een 

assisentiewoning wonen. Wie zorgbehoevend 

is, kan hier zelfs al vroeger terecht.

Wat kost leven 
en wonen in 
BoCasa?
Bij BoCasa willen wij zoveel mogelijk ontzorgen. Onze dagprijs dekt alles wat 

nodig is om bij ons te wonen. We helpen in alle zaken die te maken hebben met 

welzijn en zorg.

Inbegrepen in de dagprijs

• verpleging en verzorging

• huisvesting en onderhoud

• drie maaltijden/dag + onbeperkt water, koffie en thee

• koelkast en tv met abonnementskosten

• incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal

• gebruik en onderhoud van bed- en badlinnen

Niet inbegrepen

• niet-terugbetaalbare (medische) kosten van externe dienstverleners (bv. 

kapper)

• kineprestaties (afhankelijk van het zorgprofiel)

• alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner

• gesprekskosten telefonie

• wassen van persoonlijke kledij en badlinnen via wasserij

*deze info is indicatief. De inhoud van de te ondertekenen opnameovereenkomst 

heeft altijd voorrang op de inhoud van deze brochure. O
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BoCasa maakt deel uit van Vulpia, een Belgisch familiebedrijf 

opgericht in 1996 . Vulpia is een netwerk van woon- en zorghuizen 

en assistentiewoningen die allemaal hun eigen karakter hebben, 

maar wel één ding gemeen hebben: beleving en hoogwaardige zorg 

bieden aan onze bewoner, want die staat centraal. 

Missie & Visie

Door onze bewoners vrijheid, zelfstandigheid en een warme thuis te 

bieden, draagt Vulpia bij aan een positieve en menselijke aanpak in 

ouderenzorg die focust op alle mogelijkheden die ouderen hebben – 

vandaag en morgen.

Dankzij een kwalitatief en ontzorgend kader kan Vulpia haar 

bewoners daarin zoveel mogelijk inspireren en stimuleren. Zo 

kunnen ze blijven genieten, plezier beleven, doen waarin ze geloven 

en verbonden blijven met familie, vrienden en leefomgeving.

Bij Vulpia kijken we verder dan de leeftijd

Vertrekkende vanuit de passie, levensstijl en talenten van onze 

bewoners en medewerkers trachten we ieders leven zo aangenaam, 

comfortabel en plezierig mogelijk te maken. We kijken verder dan 

de leeftijd en focussen op positieve en verbindende warmte.

Onze waarden.

Verbindend

We willen onze bewoners 

steeds het gevoel geven dat 

ze bij Vulpia terecht kunnen 

met al hun vragen, gedachten, 

opmerkingen en wensen.

Open

Vulpia staat open 

voor mensen van alle 

mogelijke achtergronden 

en overtuiging. Alles is 

bespreekbaar.

Kwiek

Levensvreugde en een 

plezierige sfeer staan 

centraal.



Meer weten of de sfeer komen proeven?

Wellicht hebt u nog vragen. Kom zelf eens kijken of u zich thuis zou kunnen voelen in BoCasa. 

Neem gerust contact met ons op of wandel gewoon binnen en kom een babbeltje slaan met onze 

medewerkers, vrijwilligers en bewoners. Ons team verwelkomt u graag voor een persoonlijke 

rondleiding.

 BoCasa. Woon- en zorghuis, Vrunstraat 15-17, 3550 Bolderberg. 

 011 24 66 00  info@bocasa.be  www.vulpia.be


