
Uw zorg in onze handen



 Woonzorgcentrum Walfergem is gelegen 
in het hartje van Asse, vlakbij de Sint-Martinusschool.  
Hier biedt  WZC Walfergem een open thuis en aangepaste 
individuele zorg, aan alle ouderen die niet langer zelfstandig 
in hun eigen omgeving kunnen of wensen te vertoeven. 

WZC Walfergem is een veilige en aangename 
thuishaven, waar u zorgeloos kan wonen. In een 
karaktervolle en huiselijke setting bieden wij u een 
professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op 
uw maat is afgestemd. Onze nieuwbouw is met veel zorg 
en finesse afgewerkt en zal u het nodige comfort bieden 
voor uw oude dag.



117 woongelegenheden voor 65 plussers 
waarvan 6 kortverblijf 

In het centrum van Asse,  
vlot bereikbaar met wagen en openbaar vervoer

Ondergrondse parkeergelegenheid

Verschillende gezellige leefruimten,  
met zicht op de binnentuin

Professionele en kwalitatieve zorg

Innovatief wonen

Huiselijke sfeer, aangepast aan uw behoeften

Binnentuin met rustgevende vijver

Een gezellige cafetaria  
met aangrenzende terrassen

Een ruim aanbod aan activiteiten

Eigen keuken met verse maaltijden 

WOONZORGCENTRUM WALFERGEM 
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HET WOONZORGCENTRUM,  
EEN ONTMOETINGSPLAATS

 WZC Walfergem ligt in de dorpskern van Asse 
en is goed bereikbaar met de wagen en met het openbaar 
vervoer. Onze prachtige binnentuin met  vijver biedt u de 
mogelijkheid om tot rust te komen. 

 
Wij beschikken over een gezellige cafetaria, met 
aangrenzende terrassen waar u op geregelde tijdstippen 
een glas kan  drinken met uw medebewoners of  
familieleden. De school en winkels in de nabije omgeving 
brengen de buurt tot leven en zorgen voor de nodige 
sociale interactie.  



TOEGEWIJD TEAM VAN MEDEWERKERS

 Zowel in het woonzorgcentrum als in onze afdeling 
voor kortverblijf wordt u omringd door de beste zorgen, 
afgestemd op uw noden en wensen. Ons ruim zorgaanbod 
biedt u de mogelijkheid te genieten van de huiselijke sfeer in 
ons woonzorgcentrum. 

Een toegewijd team van verpleeg– en zorgkundigen, 
animatoren, kinesitherapeuten en ergotherapeuten zal 
dag na dag paraat staan om u bij te staan in uw dagelijkse 
zorgbehoeften. Er wordt gepolst naar uw hobby’s, 
gewoonten en zorgnoden om de zorg zoveel mogelijk op 
uw maat te kunnen afstemmen.

 

 
 
 
 
 
 

 

 Onder het principe van “kleinschalig wonen” laten 
we het zorgaanbod en de woonomgeving zoveel mogelijk 
aansluiten bij uw levensstijl. 

Het woonzorgcentrum bestaat uit verschillende 
ontmoetingsruimten waar u kan vertoeven met uw 
medebewoners of uw bezoekers. Er worden ook heel wat 
activiteiten georganiseerd.  

WZC WALFERGEM
Uw zorg in onze handen



UITRUSTING

 De kamers zijn luxueus afgewerkt en bieden 
de zorgvrager alle comfort. Elke kamer omvat een 
elektrisch hoog-laag bed, nachttafel, relaxzetel, 
stoel, tafel, ingemaakte kasten, flatscreen televisie 
(42 inch), bureel met ingebouwde koelkast,  
onder- en overgordijnen, persoonlijke badkamer met 
aangepast toilet, inloopdouche, lavabo met spiegelkastje. 
Dit alles is inbegrepen in de dagprijs. 

Het toegangscontrolesysteem biedt u de nodige veiligheid 
en privacy.
 

 De gemeenschappelijke ruimten zijn uitgerust met 
kwalitatieve meubels en moderne hulpmiddelen om het 
comfort en de veiligheid van onze bewoners te vrijwaren. 
In de kinesitherapieruimte wordt intensief gewerkt aan 
uw revalidatie. Het kapsalon is toegankelijk voor al onze 
bewoners, na afspraak.

KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN

 Iedere dag bereidt onze 
kok lekkere,  gevarieerde en 
evenwichtige maaltijden voor 
u klaar. Ook uw familieleden 
kunnen mits een vergoeding 
een maaltijd nuttigen. Indien 
nodig serveren wij u graag een 
aangepast menu. 



Voorbeeld éénpersoonskamer

Voorbeeld tweepersoonskamer



213 214 215 216

ASSEASSE

SINT-MARTINUSSCHOOLSINT-MARTINUSSCHOOL

BRUSSELSESTEENWEG

BRUSSELSESTEENWEG

BRUSSELSESTEENW
EG

BRUSSELSESTEENW
EG

STATION ASSESTATION ASSE

WALFERGEMWALFERGEM
PP

q

E 
i

H

CONTACT

 

 02 304 10 20    
 info@walfergem.be 
 www.walfergem.be

 WZC Walfergem 
 Stevensveld 3 
 1730 Asse 
 (zijstraat van de Brusselsesteenweg,  
 in de buurt van de Sint-Martinusschool)

 Bushalte: Asse Ten Berg 
 Doorkomende lijnen:

Bent u geïnteresseerd in ons woonzorgcentrum of heeft u 
nog vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren!

VU: Woonzorgcentrum Walfergem VZW, Stevensveld 3, 1730 Asse


