
Wonen Na 60 is een Benelux-breed, not-for-profit initiatief dat kennis over de seniorenhuisvesting verzamelt, analyseert en presenteert. Ons doel is om deze groeimarkt te 
stimuleren en te inspireren op het vlak van kwaliteitsvol en comfortabel wonen, afgestemd op de reële noden en wensen van 60-plussers van vandaag en morgen.

MAANDAG 27 MEI 2019

WZC Kapelleveld in Ternat 
Bruisend woonzorgproject in een bijzonder architecturaal kader
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De Zilveren Tsunami is een feit. De levensverwachting blijft stijgen, waardoor 
ouderen een steeds belangrijker deel zullen uitmaken van onze samenleving. 
Het is van groot belang om deze sterk toenemende populatie senioren goed te 
ondersteunen, vooral op vlak van wonen.

De nieuwe generatie senioren staat op een andere manier in het leven en koestert 
andere verwachtingen dan de huidige generatie. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, 
maar vooral ook voor nieuwe kansen. Wonen Na 60 brengt deze uitdagingen en 
kansen in kaart en inspireert  op vlak van kwaliteitsvol en comfortabel wonen. 

Creatieve bouw- en zorgoplossingen ontstaan door interactie en discussie 
tussen deskundigen. Wonen Na 60 brengt deze experts samen tijdens boeiende 
inspiratiesessies om op die manier de vindingrijkheid aan te wakkeren en 
vernieuwende ideeën te triggeren. 

PERSOONLIJKE UITNODIGING



Ontvangst met koffie en zoet

Exclusieve rondleiding in WZC Kapelleveld

Welkom door Anneleen Vandenberk, Kenniscentrum 60plus

Lode & Lukas Verdoodt, directie NV Woenst 
Karaktervolle ontwikkelingen voor ouderenhuisvesting

Greet De Vriese, directeur WZC Kapelleveld 
& Peter Lambrechts, chief support officer Armonea
De Armonea Experience in een bijzonder architecturaal kader

Jo Taillieu, architect
Eigenzinnig ontwerp van een dorp in een dorp

Nawoord door Anneleen Vandenberk, Kenniscentrum 60plus

Afsluitend netwerkmoment met walking dinner & drinks

Deelname is gratis, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf u dus snel in! 

Doelgroep 
Exclusief voorbehouden aan 
directie en managementleden 
uit de zorg, faciliteitsbeheerders, 
(interieur)architecten, ingenieurs- 
en adviesbureaus, steden 
en gemeenten, OCMW’s, 
aannemersbedrijven.
 
Locatie 
WZC Kapelleveld
Kerkstraat 27, 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek) 

Parkeren en vervoer  
U kunt NIET parkeren aan het WZC, 
maar wel in de buurt.
Het NMBS-station ligt op 10 minuten 
loopafstand. De Lijn-bus heeft een 
halte vlakbij op lijnnummer 213.
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Klik hier om in te schrijven >
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Meer informatie op www.wonenna60.be

WZC Kapelleveld in Ternat 
Bruisend woonzorgproject in een bijzonder architecturaal kader
Architecten de vylder vinck taillieu en ontwikkelaar Woenst realiseerden in Sint-Katherina-Lombeek een 
woonzorgcentrum met assistentiewoningen. Om het project op het relatief kleine terrein in te passen én de typologie 
van het klassieke rusthuis een nieuwe impuls te geven, introduceerden de bouwkunstenaars een uitwaaierend 

gebouw in het landschap. Zes vleugels herbergen 41 assistentiewoningen en 57 zorgkamers. 

Kapelleveld wordt uitgebaat door Armonea die haar doorgedreven kwaliteitsvisie op zorg ‘de Armonea Experience’ 
vertaalt naar het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum en fors inzet op comfort en innovatieve zorgtechnieken. 
Het woonzorgproject ‘Kapelleveld’ stond op de shortlist voor de prestigieuze Mies van der Rohe Award. Bijzonder 
zijn de unieke ruimtelijke atmosfeer, extra veel lichtinval, het specifiek ontworpen vast meubilair, de opmerkelijke 

keuze voor materialen en het oog voor detail.

Wees welkom en laat u inspireren! 
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