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Luxueus en ondersteund wonen in een groene omgeving 

 

 

 

Informatiebrochure 
  



 

 

 

Vanaf april 2014 bieden wij 30 nieuwe, ruime en moderne flats aan. Residentie Lukas is gelegen 

op hetzelfde domein als het woonzorgcentrum Christine, maar vormt een volledig aparte entiteit. 

De 30 serviceflats zijn volledig aangepast aan de behoeften en noden van de hedendaagse, 

moderne senioren. 

Bij de bouw van Residentie Lukas is veel aandacht besteed aan luxe, licht en ruimte: grote ramen 

en terrassen. De tuin is een oase van rust met veel fijne zitjes en bankjes, waar bewoners en 

familieleden kunnen genieten van de groene landelijke omgeving. 

Er zijn twee types flats: 

 20 flats met één slaapkamer: 61m² met terras van 8m² (53 euro/dag) 

 

Wonen en leven in 

Residentie Lukas 
 



 

 10 flats met twee slaapkamers: 72m² met terras van 14m² (64 euro/dag) 

 

 

Elke flat is rolwagentoegankelijk en heeft dezelfde inrichting en uitrusting. Ze bestaat uit een 

woonkamer met volledig ingerichte keuken, één of twee slaapkamers, een badkamer met 

verhoogd toilet, aangepaste wastafelkast en douche, een inkomhal en een berging. 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

Bewoners brengen eigen meubilair mee zodat zij zich spoedig thuis kunnen voelen. Gordijnen 

(brandwerend) zijn reeds voorzien. 

 

 

 

Verder zijn er parkeerplaatsen en een afgesloten fietsenberging. 

 

 

 

 



 

Onbezorgde vrijheid en ontspannen sfeer 
 

De senioren wonen en leven zelfstandig in Residentie Lukas.  

De woonassistent is 3 keer per week aanwezig in Residentie Lukas en de andere weekdagen 

bereikbaar in WZC Christine. Elke drie maanden wordt er een bewonersraad georganiseerd. 

De bewoners kunnen, indien gewenst, ook gebruik maken van een ruime ontmoetingsruimte / 

restaurant en gezellige zithoeken. 

Indien u nood heeft aan bepaalde dienstverleningen zoals bijvoorbeeld: 

 poetshulp,  

 gezinszorg,  

 maaltijden,  

 kapper,  

 kinesist,  

 pedicure,  

 verpleging,  

 technische dienst,  

 wasserij, 

 apotheekbestelling,…   

kan u gebruik maken van de dienstverlening die u reeds zelf heeft of beroep doen op de 

bemiddeling door onze woonassistent. 

Bij toenemende zorgvraag genieten de bewoners van Residentie Lukas voorrang voor opname in 

het kort- of vastverblijf van het woonzorgcentrum Christine. 

 



 

De dagprijs bedraagt: 

 Flat met één slaapkamer: 53 euro 

 Flat met twee slaapkamers: 64 euro 

In de dagprijs is de huur van de woning, het gebruik van een 24/7 noodoproepsysteem met snelle 

interventie van verpleegkundigen, Wifi gebruik, huis aan huis diensten door logistiek en 

technische medewerkers, animatie activiteiten, cafetaria in de namiddag, coördinatie van de 

catering, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, liften en tuin, afvalophaling en het 

poetsen van de ramen langs de buitenzijde inbegrepen. In de kelder, die toegankelijk is per lift, is 

een bergruimte per flat voorzien. In de woon- en slaapkamer(s) zijn aansluitingen voorzien voor 

televisie, telefoon en internet. De abonnementen en verbruik zijn ten laste van de bewoners. Voor 

elektriciteit, gas en water wordt gewerkt met individuele tellers. 

De dagprijs geldt per flat, ongeacht of deze wordt bewoond door een koppel of alleenstaande. 

 

 

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen zich kandidaat stellen voor een serviceflat in 

Residentie Lukas, op voorwaarde dat ze: 

 de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben (voor koppels moet één van de partners 60 jaar zijn); 

 zelfstandig kunnen wonen, eventueel met behulp van thuis- en mantelzorg. 

Voor verdere informatie en persoonlijke kennismaking staat onze woonassistent tot uw dienst.  

U kan met een afspraak maken in het WZC  Christine op het nummer  03 641 41 01 of mailen 

naar evi.claes@rvtchristine.be, of langskomen tijdens de kantooruren bij de sociale dienst van 

WZC Christine, Gerardus Stijnenlaan 76, 2180 Ekeren. 
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