
  

In het gebouw vind je het 

lokaal dienstencentrum 
Sprankel!  

Welke dienstverlening is 
er mogelijk?  

Wat is een serviceflat?  

 

Een serviceflat is een aangepaste 

flat waar je ook kan blijven wonen 

als je meer zorg nodig hebt.  

Elke flat is 54 m2 groot en bestaat 

uit een leefruimte, keuken,  

berging, 1 slaapkamer, badkamer,  

eigen terras  en een gemeenschap-

pelijke binnentuin. 

 

Het  dienstencentrum Sprankel! in 

hetzelfde gebouw biedt heel wat 

ontmoetingsmogelijkheden :       

cursussen  en ontspanningsactivi-

teiten.... 

 

Er is in het dienstencentrum ook 

een cafetaria die open is van maan-

dag tot vrijdagmiddag.  

 

Er is een personenalarm aanwezig, 

een aangepaste zorgbadkamer,   

domotica die de veiligheid ver-

groot, een woonassistent tijdens de     

kantooruren, een aanspreekpunt 

tijdens avonden  en weekends …. 

Je kan 3 x per week komen eten in 

het dorpsrestaurant op het           

gelijkvloers . De andere dagen kan 

je maaltijden bestellen voor op de 

flat .  

Heb je extra thuiszorg nodig en wil 

je beroep doen op een poetsdienst 

of gezinszorg, dan maken wij je 

wegwijs in de verschillende         

mogelijkheden.  Je bent vrij met 

welke dienst je wil samenwerken.  



Hoeveel kost een  

serviceflat?  

Serviceflats  

De Schittering 

Meer info of kom je graag 

eens kijken?  

Ilse Stessens 

Dagelijks verantwoordelijke  

serviceflats De Schittering 

Coordinator dienstencentrum Sprankel ! 

014 / 50 71 87 

Ilse.stessens@vorselaar.be 

De dagprijs is 22 euro / dag.  

( =660 euro of 682 euro/ maand ) 

Hierbij komen enkel de kosten van 

de nutsvoorzieningen :                

elektriciteit , water en gas ,            

telefoon , internet en TV . 

 • 22 serviceflats in het centrum 

van Vorselaar   

(Nieuwstraat  11 A-X ) 

• Nieuwbouw open vanaf  

oktober 2012 

Naast de serviceflats vind je de bib, 

waar je via de binnenzijde van het 

gebouw naar toe kan wandelen. 

Naast het grote aanbod van          

gewone en grootletterboeken, kan 

je er elke voormiddag gratis een 

aantal kranten en tijdschriften gaan 

lezen. 


