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Woonzorgcentrum Zilverlinde 

Welzijnsweg 2 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

(GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275) 

☎ 02 370 88 00 
MAIL zilverlinde@sint-pieters-leeuw.be 

 

Contactpersonen: 
 

Vera De Boeck, maatschappelijk assistente 

☎ 02 370 88 85 
MAIL vera.de.boeck@sint-pieters-leeuw.be 

 

Leen Schollaert, directeur ad interim 

☎ 02 370 88 86 
MAIL leen.schollaert@sint-pieters-leeuw.be 
 

 

www.sint-pieters-leeuw.be 

Ouderenzorg 

Hebt u zorgen nodig voor korte duur? 

Wilt u uw omgeving even ontlasten? 

Of gewoon zin in een babbel? 

 

Dan kan u terecht in het woonzorgcentrum 

voor een kortverblijf of bij onze thuiszorg-

diensten en lokale dienstencentra. 

 

In het Centrum Voor Kortverblijf kunnen 

personen terecht voor herstel na een  

hospitalisatie of wanneer gedurende een  

beperkte periode geen beroep kan gedaan 

worden op thuiszorg of mantelzorg door  

familie of vrienden. 

 

Thuiszorg is bedoeld voor senioren die zo 

lang mogelijk thuis willen blijven wonen, en 

die voor bepaalde taken hulp nodig hebben. 

De dienst regelt voor u schoonmaak, verzor-

ging, vervoer, maaltijden, … 

 

De lokale dienstencentra zijn ontmoetings-

plaatsen waar u terecht kan voor informatie, 

vorming en ontspanning. U kan er terecht 

voor was en strijk, pedicure, maaltijden, … 

 

Hebt u vragen over deze dienstverleningen, 

neem dan contact op met de maatschappelijk 

assistente van het woonzorgcentrum. 

 

 

Wij helpen u graag 

mailto:zilverlinde@ocmwspl.be
mailto:zilverlinde@ocmwspl.be
http://www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/


Voor wie? 
Het woonzorgcentrum is bedoeld voor  

zorgbehoevende 65-plussers die minstens 1 

jaar in Sint-Pieters-Leeuw wonen of er eerder 

al eens langer dan 5 jaar gewoond hebben. 

Ook personen waarvan bloedverwanten tot 

de 2e graad in Sint-Pieters-Leeuw wonen, 

komen in aanmerking. 

 

Prijs 
€ 61,75 per dag. 

 

Aanvraag 
U kan uw aanvraag indienen bij de  

maatschappelijk assistent van het  

woonzorgcentrum.  

Bij de aanvraag wordt uitgezocht of  

het woonzorgcentrum voor u de geschikte 

oplossing is. 

 

Vragen? 
Vera De Boeck, maatschappelijk assistente 

☎ 02 370 88 85 
MAIL vera.de.boeck@sint-pieters-leeuw.be 

Woonzorgcentrum 

Zilverlinde 
U kan niet meer alleen wonen? 

U kan uw dagelijkse taken niet meer aan? 

U heeft zorgen nodig? U wil comfort? 

 

Het woonzorgcentrum beschikt over 105 

kamers.  

Daarnaast zijn er 7 kamers voor kortverblijf. 

In hetzelfde gebouw bevindt zich het lokaal 

dienstencentrum ‘Meander’ waar bewoners 

en bezoekers terecht kunnen voor een  

gezellige babbel en ontspanning. 

 

 

 

Wat mag u verwachten? 
 Verblijf in een ruime kamer met alle  

comfort: hoog-laagbed, relaxzetel,  

kleerkast, koelkast, safe, tv, tafel en 

stoel, badkamer met douche, lavabo en 

toilet, …); 

 Verpleging en verzorging door  

gekwalificeerd personeel; 

 3 maaltijden, namelijk ontbijt, middag-

maal en avondmaal met drank; 

 Animatie en ergotherapie; 

 Was van bed– en persoonlijk linnen; 

 Administratieve en sociale dienst-

verlening. 

 

 

Het woonzorgcentrum Zilverlinde is 

een eigentijdse thuis waar u als  

zorgbehoevende centraal staat. 

Hoogstaande kwalitatieve zorg in een 

optimaal leef-, woon– en zorgklimaat. 

mailto:zilverlinde@ocmwspl.be

