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In het rustige Haacht vindt u het moderne woonzorgcentrum De Klinckaert terug,
dat woonst biedt aan 64 senioren. De ruimtes vullen we met eigentijdse meubels
en alles wordt gekaderd in warme, zachte tinten. Zo ontvangen we u in een erg
huiselijke sfeer. Bovendien krijgt u bij ons inspraak in het reilen en zeilen van het
wooncomplex.

Over De Klinckaert
In De Klinckaert doen we er alles aan zodat
u zich thuis voelt. Naast zorg op maat kunt
u ook voor een toffe babbel terecht bij onze
medewerkers. Hier kan iedereen helemaal
zichzelf zijn. Bovendien vliegen de dagen
voorbij. U kunt bijvoorbeeld genieten van
onze verschillende faciliteiten zoals de
gezellige bar, verschillende leefruimten,
het terras en de ruime tuin. En als u de
maaltijden van onze chef-kok proeft, bent u
helemaal verkocht.

“

V.U.: Huize Lieve Moenssens VZW ∙ Lieve Moenssenslaan 3 ∙ 3650 Dilsen-Stokkem ∙ RPR (Tongeren) 0415.173.460 ∙ BE87001481141294

Ik woon nu twee jaar
in De Klinckaert en
het bevalt mij hier
opperbest! Mijn dagen
zijn druk gevuld en
ik hoef me nergens
zorgen over te maken.
Wat kan ik nog meer
wensen?”
Angèle, resident woonzorgcentrum.

Onze troeven

Comfortabel wonen
Optimaal genieten start bij een
comfortabele kamer. Bij De Klinckaert
slaapt u in een knusse éénpersoonskamer
die u naar eigen wens inricht. Daarnaast
beschikken we over vijf ruime
tweepersoonskamers, ideaal voor koppels of
vrienden die willen samenwonen. Wat u ook
verkiest, uw privacy wordt gewaarborgd.
Deskundig team
Aangepaste zorg staat centraal bij
De Klinckaert. Ons uitgebreide team
van verpleeg- en zorgkundigen,
kinesitherapeuten, ergotherapeuten en
animatoren staat dagelijks voor u klaar.
Dankzij jarenlange ervaring garanderen ze
een hoogwaardige zorgverlening. Zij weten
wat u belangrijk vindt. Via vlotte en open
communicatie zorgen we ervoor dat u het
maximum haalt uit elke dag.
Uitgebreide activiteitenkalender
Bij De Klinckaert belandt u in een warm
en levendig huis. Het animatieteam heeft
dagelijks iets nieuws in petto waaraan u
vrijblijvend kunt deelnemen. Ook vrienden,
familie en andere genodigden zijn hierbij
welkom. Zowel in onze compacte, sfeervolle
zithoeken als in onze leefruimte is het
bijkletsen geblazen. Kortom, de koffie staat
altijd warm in De Klinckaert.

• Aangename en informele sfeer
• Een aparte woonkern voor mensen met
dementie
• Tal van activiteiten binnen- en
buitenshuis
• Gevarieerde en lekkere keuken

> Meer informatie? www.armonea.be/deklinckaert

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking
In de buurt van de
stadskern
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Misdienst
Pedicure
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
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