
Groep van Assistentiewoningen 

RESIDENTIE DEN EIK  

Wijngaardstraat 23 

3560 Lummen 

Erk.nr. CE2693 

Tel. 013/52 13 54 

Email: deneik@lummen.be 

Een mens is: een beetje 

gisteren, een beetje vandaag 

en oneindig veel morgen. 

M.Gutl 

WI J  B IE DE N  U  

 de vrije keuze van uw huisarts en andere 

externe hulpverleners zoals thuisverple-

ging, poetsdienst en gezinszorg, klusjes-

dienst, kinesist, ... 

 mogelijkheid om dagelijks, tegen betaling, 

een warme maaltijd te gebruiken in het 

WZC Het Meerlehof. 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan vrije-

tijds—en bezigheidsactiviteiten in de 

groep van assistentiewoningen, het LDC  ‘t 

Klavertje of het WZC Het Meerlehof. 

 Deelname aan de gebruikersraad. 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

De kandidaat—bewoner moet:  

 minstens 65 jaar oud zijn op het 

ogenblik van de aanvraag 

 niet behoren tot de categorieën van 

zorgbehoevendheid B of C van de 

Katzschaal tenzij men samenwoont 

met een valide persoon of indien er 

intensieve, frequente en maximale niet 

–inwonende mantelzorg aanwezig is. 

 inwoners zijn van de gemeente Lum-

men.  Indien er geen Lummenaren op 

de wachtlijst staan, kunnen ook senio-

ren niet woonachtig in Lummen opge-

nomen worden.                                                  

De Groep van Assistentiewoningen 

RESIDENTIE DEN EIK  

 

Directeur:           Marc Gijbels 

Sociale Dienst:   Elke Somers 

 

Informatie en bezichtiging op  

woensdag  - en donderdagvoormiddag    



Denk jij eraan om eventueel de stap te zetten 

naar een assistentiewoning?  Heb jij (of één van 

je ouders) nood aan sociaal contact, een groter 

veiligheidsgevoel of een aangepaste woning? 

Dan kan Residentie Den Eik u de oplossing bie-

den!    

 

De groep van assistentiewoningen Residentie 

Den Eik staat open voor senioren wiens gezond-

heidstoestand zodanig is dat zij relatief zelf-

standig kunnen leven, maar die behoefte heb-

ben aan een woning die functioneel aangepast 

is aan de fysieke, mentale en sociale mogelijk-

heden van senioren. 

 

De residentie den Eik omvat 20 assistentiewo-

ningen in een groene en rustige omgeving, vlak 

bij het centrum van Lummen.   Je kan vrijblij-

vend een kijkje komen nemen of langskomen 

voor informatie! 

 

DAGPRIJS: 

Voor een verblijf in onze assistentiewoningen 

betaalt u een dagprijs van € 25,05 per dag 

NOOD AAN AANGEPAST WONEN?  RESIDENTIE DEN EIK BIEDT DE OPLOSSING! 

Onze assistentiewoning bestaat uit een leef-

ruimte met volledig ingerichte kookruimte, een 

badkamer met inloopdouche, een slaapkamer 

en een berging.   Elke leefruimte heeft een per-

soonlijk terras dat deel uit maakt van de ge-

meenschappelijke buitengaanderij en die het 

sociale contact, de solidariteit tussen de bewo-

ners en de band met de groene omgeving be-

vordert. 

Een assistentiewoning kan maximaal door twee 

personen bewoond worden.  Elke assistentiewo-

ning is uitgerust met een oproepsysteem waar-

door de bewoner, in geval van nood, een mede-

werker van het WZC Het Meerlehof kan oproe-

pen.    

HOE EEN OPNAME AANVRAGEN? 

 Wij bezorgen u op verzoek het aanvraag-

document en U bezorgt dit ingevuld terug 

aan de maatschappelijk assistent. 

 Indien u aan de toelatingsvoorwaarden 

voldoet, komt zij op huisbezoek om uw 

aanvraag te vervolledigen en de verschil-

lende mogelijkheden van de hulpverlening 

te onderzoeken en te bespreken. 

Wachtlijstprocedure 

 De maatschappelijk assistent voert een 

sociaal onderzoek uit om na te gaan of 

een assistentiewoning de meest geschikte 

woonvorm voor u is. 

 De maatschappelijk assistent stelt een 

opnamedossier op en formuleert voor ie-

dere aanvraag, die aan de toelatingsvoor-

waarde voldoet, een puntenbepaling. 

 Het zorgteam bespreekt de opnameaan-

vragen en bepaalt de volgorde van opna-

me rekening houdend met het advies van 

de maatschappelijk assistente en de pun-

tenbepaling die werd toegekend. 

 

Een vrijgekomen assistentiewoning wordt toe-

gewezen aan de kandidaat—bewoner ingeschre-

ven op de wachtlijst, die aan de toelatingsvoor-

waarden voldoet, waarvan het sociaal onder-

zoek gunstig is en die het hoogst aantal punten 

heeft. 


