HET NIEUWSBLAD-Beersel – online

Er kwamen heel wat belangstellenden opdagen

Apero-rondleiding Residentie Qaly
zorgde voor nadere kennismaking
Zondag, 19 maart 2017 om 18:55 door Hugo Deville

De leefomgeving en het uitzicht voor de bewoners is uniek

Gezellig kan je het wel noemen

BEERSEL - Op 1 september 2016 opende de seniorencampus Qaly Beersel officieel de deuren. De

campus is 1 ha groot en heeft een grote tuin met een gezellige brasserie. Residentie Qaly is
gelegen aan de Alsembergsteenweg te Alsemberg nabij het domein Rondenbos, groene pracht en
rust op slechts enkele minuten van het centrum van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode.
Een zogenaamde apero-rondleiding vond nu plaats en de geïnteresseerden kregen de kans kennis te
maken met het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. De woonzorgkamers en serviceflats, het
Grand Café met verse keuken, wasserij, hamman, infraroodcabine, wintertuin, kapper en fitness
bezoeken… de vele nieuwsgierigen kwamen meer dan aan hun trekken.
Lieve Verplancke: "Levenskwaliteit, dat is waar Qaly voor staat. We doen er alles aan om het onze
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. In
Qaly start je een nieuwe positieve levensfase in een comfortabele, luxueuze, ergonomische en veilige
woonomgeving, waar respect en privacy primeren. Hier maak je nieuwe vrienden, hier voelt u zich thuis".
Het aanbod is dan ook overweldigend. Buiten de klassiekers die je ook aantreft in andere
woonzorgcentra, kun je hier bvb terecht in Brasserie "Grand Café". Genieten van een drankje of een
verse maaltijd, terwijl de kinderen zich vermaken in de speelhoek of ongestoord bijbabbelen in de
Oranjerie. Er is ook nog de mogelijkheid voor wellness, haman, infraroodcabine, enz.. Ook kun je nog
een bezoek brengen aan de kiné en het kapsalon.
Verder is er nog het groene en ruime terras met uitzicht op het Rondenbospark. Ook is er nog plaats en
ruimte voor familiefeestjes en andere bijeenkomsten. Meer info en eventuele reservatie: 02/221.01.70 en
petermusch@qaly.be .

