
WOONVORM LAEKERVELD 

Gespecialiseerde woonzorg op maat 

voor volwassen personen met een fysieke 

beperking en/of NAH.  

CONTACTGEGEVENS 

 

RENÉ ROEX, DIRECTEUR 

directie@kla.stijn.be 

tel: 011 52 61 60 

 

 

HILDE VANOPPEN,  

VERANTWOORDELIJKE 

laekerveld@kla.stijn.be 

tel: 011 81 63 67 

 

 

SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

tel: 011 80 75 61 

 

 

 

LAKERWEG 43, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 

 

VOLG ONS OP: 

 

WWW.DIENSTENCENTRUMKLAVERTJE.BE 

WWW.STIJN.BE 

WOONVORM LAEKERVELD MAAKT DEEL UIT 

VAN DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE  
 

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE MAAKT 

DEEL UIT VAN  

 

 

 

x 

BEN JIJ DE KERS OP DE TAART ? 

‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve zorg. Toch is heel veel 

maar mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers en jouw steun. Ben 

jij de filmmaat van Musti? Zorg jij voor het tuintje van Jacky? Help jij 

op één van de activiteiten van ‘t Klavertje? Maak dan nu een 

afspraak om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te bespreken.  

 

 Of doe een gift op het rekeningnummer   

 van dienstencentrum ‘t Klavertje:  

 BE67 8334 9143 3487  

 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00.)   

 

ALVAST BEDANKT! 

/DIENSTENCENTRUMKLAVERTJE 



WOONVORM  

LAEKERVELD 

Laekerveld is een woonvorm voor volwassen personen met een fysieke 

beperking en/of personen met een niet aangeboren hersenletsel. Lae-

kerveld beschikt over 32 appartementen. Daarnaast zijn er een aantal 

gemeenschappelijke ruimtes. Bewoners kunnen gebruik maken van de 

leef– en zitruimte, een keuken, een grote aangepaste badkamer, de tuin 

en een groot terras. 

Er wordt veel belang gehecht aan een open communicatie met de be-

woner, waarbij iedereen een gelijkwaardige partner is in het zorgproces. 

Er is maandelijks bewonersoverleg over het reilen en zeilen. Niet alleen 

de bewoner, maar ook de familie en het sociale netwerk zijn zeer belan-

grijke partners in het verhaal. Laekerveld is een open huis, waar ook bu-

ren en vrienden welkom zijn.  

Vergund door   

Wil je verblijven in Laekerveld en beschik je over een persoonsvolgend 

budget in voucher (punten) of cash? Of heb je nog geen persoonsvol-

gende budget, maar is je handicap het gevolg van een 

(verkeers)ongeval? Onze sociale dienst helpt je graag verder! 

Laekerveld biedt naast het studio-wonen ook tijdelijke opvang aan,  

in de vorm van twee kamers zorghotel. Gezinnen of familieleden, 

die om diverse redenen op zoek zijn naar tijdelijke ondersteuning, 

kunnen na reservatie gedurende verschillende dagen of weken een 

beroep doen op het zorghotel. 

Reserveren kan via onze website: 

www.dienstencentrumklavertje.be/boeking-zorghotel/ 

Woonvorm Laekerveld legt de focus bij de zelfstandigheid van de bewo-

ners. Men streeft ernaar om de bewoners een zo gewoon mogelijk leven 

te laten leiden met ondersteuning daar waar nodig. Er is oog voor het 

evenwicht tussen een eigen leven met de nodige privacy enerzijds, maar 

anderzijds ook voldoende ruimte voor sociale contacten. Zo kunnen ze 

samen de maaltijden gebruiken, een leuke activiteit doen, tv kijken, en-

zovoort. 

 

Er is 24u op 24u ondersteuning door professionele begeleiding. Elke be-

woner beschikt over een personenalarm waarmee hij of zij een per-

soneelslid kan oproepen voor hulp of ondersteuning. De dagelijkse ver-

pleegkundige verzorging gebeurt door zelfstandige verpleging. Ook de 

kinesistherapie is op zelfstandige basis.  

 

De begeleiding ondersteunt de bewoners in de uitbouw van zijn/haar 

persoonlijke leven met een groot respect voor de privacy van de bewo-

ners. De hoofddoelstelling is dat de bewoners zich thuis voelen in Lae-

kerveld en tegelijkertijd een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen uit-

bouwen. Een zinvolle daginvulling is van groot belang. Dit kan bin-

nenshuis of buitenshuis, zoals: winkelen, naar een dagcentrum of werka-

telier gaan, vrijwilligerswerk, hobby en sportclub,.. enzovoort. 


