
 
 
 

Opnameverantwoordelijke 
WZC Moervaartheem 

 
Meersstraat 31 

9185  Wachtebeke 
 

Tel. : 09/342 36 36 
Fax : 09/342 97 16 

 
 

Te bereiken van maandag tot vrijdag 
Van 8.30 u. tot 12.00 u – 12.30 u. tot 16.30 u. 

 
Tel: 09/342 36 62 

e-mail :  
socialedienst@moervaartheem.zkj.be 

 
 
 

 

 

 
 

Vanuit Gent: 

 neem de Kennedylaan richting Zelzate 

 afslag Sint-Kruis-Winkel 

 voorbij Sint-Kruis-Winkel komt u in het 
dorp van Wachtebeke terecht 

 voorbij de kerk de eerste straat rechts is de 
Meersstraat  

Vanuit Antwerpen: 

 neem de N49 richting Knokke 

 afslag Zelzate 

 aan de verkeerslichten links afslaan 

 rijden tot aan de rotonde, afslag 
Wachtebeke 

 aan de volgende verkeerslichten rechts 
afslaan 

 in het dorp volgt u de richting Lochristi, dit 
is de Meersstraat 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

ASSISTENTIEWONINGEN   
“DE  REEPKENS” 

Meersstraat 31A 
9185  Wachtebeke 

 
Tel. 09/342 36 36 
Fax 09/342 97 16 

www.wzcmoervaartheem.be 
 

BE66 3630 9656 3843 
Erkenningsnummer : PE2703 

 

 

 

mailto:socialedienst@moervaartheem.zkj.be
http://www.wzcmoervaartheem.be/


 
 
De Reepkens bestaan  uit 18 assistentie- 
woningen , bewoonbaar door 1 of 2 personen. 
Onze assistentiewoningen bieden u een 
comfortabele woonvorm in een verzorgde en 
aangepaste omgeving waarin u zich beschermd 
voelt en toch uw zelfstandigheid behoudt. 
 
In de woonkamer is het mogelijk TV, internet 
en telefoon aan te sluiten. Enkel flat screen 
TV’s zijn toegestaan. De keuken is voorzien van 
een koelkast met vriesvak, een combi 
microgolf/oven  en een inductieplaat. 
 
De badkamer is voorzien  van een lavabo, 
douche, toilet en speciale handgrepen. 
 
 

 

 

 
 

Assistentiewoning  per dag  : 35.89 € 
Energiekost per dag :  3.10 € voor de 1e persoon en 
1.55 € voor een 2e persoon. 
 
Inbegrepen in de prijs : 

 Huur 

 Energie 

 Brandverzekering 

 Objectieve aansprakelijkheidsverzekering 

 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

 Onderhoud van gangen, lift, inkom, tuin 

 Onroerende voorheffing op grond  en flat 

 Onderhoud en keuringen van technische 
installaties 

 24 uur permanentie via alarmsysteem 
 
Zijn NIET inbegrepen in de prijs : 

 Internet 

 Telefoon, TV 

 Maaltijden 
 

 
 

 

 
 
U kan uw assistentiewoning  naar eigen smaak 
inrichten met uw meubelen.  De flat kan 
worden geschilderd. De schilderwerken 
gebeuren door WZC Moervaartheem. Gelieve 
niet te behangen.  
Overgordijnen worden voorzien door het 
WZC. 
 

 
 

 

 
 

 


