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Het is eindelijk zover: de realisatie van een prestigieus woonproject voor 
senioren gaat van start en daar zijn we trots op!  Want met de bouw van 
Residentie Angelahof investeren we in de toekomst van de Diepenbekenaren. 
Hiermee bieden we ook een antwoord op het tekort aan aangepaste 
woonzorgprojecten in het centrum van Diepenbeek. 

U kent ongetwijfeld de prachtige site van het Ursulinenklooster aan de 
Wijkstraat in Diepenbeek. Projectontwikkelaars Curon en Ivo Vercammen 
Woonprojecten toveren deze site weldra om tot een gezellige woonzorgcampus 
“Angelahof”, waar wonen een nieuwe dimensie krijgt. U zal wonen in een 
historisch pand met karakter, u zal genieten van alle rust in de kloostertuinen  
en u wordt volledig ontzorgd.

De historische kloostergebouwen in neogotische stijl zullen gerenoveerd wor-
den en samen met de beschermde kapel verbonden worden met twee nieuw-
bouwvleugels. Residentie Angelahof omvat een woonzorgcentrum met maar 
liefst 44 woonzorgkamers, 46 erkende assistentiewoningen, een Grand Café en 
een ondergrondse parkeergarage. 

Curon en Ivo Vercammen Woonprojecten staan klaar om u te informeren en te 
begeleiden naar uw nieuwe thuis in Diepenbeek. Gaat u alvast op ontdekking!

Welkom in Diepenbeek
Welkom in Angelahof
Welkom thuis!

Geniet 
van een 

onbezorgd 
leven in 

Residentie 
Angelahof
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CURON
“Curon ontwikkelt waar de klant zich thuisvoelt.”

In 2009 startte Curon als ontwikkelaar van zorgvastgoed. 
Met succes werden talrijke woonzorgcentra en assistentie-
woningen ontwikkeld in de regio’s Limburg, Vlaams-Bra-
bant en de Kempen. Vanaf 2017 werd de focus verruimd 
naar projecten buiten de zorgsector: residentiële en ge-
mengde ontwikkelingen van middelgrote en grote omvang 
op centrumlocaties in Vlaanderen. 

CURON staat voor kwaliteit, duurzaamheid en zorgzaam-
heid. CURON vult de woonbehoefte in door woonoplossin-
gen aan te bieden op maat van de klant: projecten waar het 
goed wonen is met een aantrekkelijk investeringspotentieel 
als bonus. CURON ontwikkelt waar de klant zich thuis voelt!

Winkelom 83 B1b, 2440 Geel
+32 (0)14 821 424 - info@curon.be
www.curon.be

IVO VERCAMMEN 
WOONPROJECTEN
“Een appartementsgebouw is geen blokkendoos maar een 
geheel van verschillende wooneenheden, waarin de bewo-
ners zich comfortabel moeten voelen.”

Ivo Vercammen Woonprojecten staat al jaren bekend om 
de gepersonaliseerde dienstverlening bij de bouw van 
woningen en appartementen. Onze woonprojecten hebben 
een duidelijke visie. Het belangrijkste van deze visie is dat 
de koper een gevoel heeft van vrijheid, van ruimte om zich 
heen. Dit geldt dan vooral voor de appartementen. Het 
uitgangspunt is het gebruik van veel glas, maar natuurlijk 
spelen ook oriëntatie en ligging een rol. 

Thonissenlaan 7 a, 3500 Hasselt
+32 (0)11 22 22 80 - info@vercammenwoonprojecten.be
www.vercammenwoonprojecten.be
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SENIOR LIVING 
GROUP
Woonzorgcampus Angelahof is meer dan een verzameling 
van erkende assistentiewoningen en woonzorgkamers. Een 
exclusieve zorg- en dienstenzone waardeert het geheel 
op tot een zorgcampus met een totaalservice. Elke dag 
staat Senior Living Group in voor de zorg van meer dan 
12.500 bewoners in meer dan 120 voorzieningen. Daarvoor 
zet het dagelijks meer dan 7.500 medewerkers in. Ook 
voor Woonzorgcampus Angelahof staat ze garant voor de 
dienstverlening.

Unieke kijk op zorg
Senior Living Group staat bekend voor zijn unieke kijk op 
wonen en zorg. Bij ons staat de “Kwaliteit van leven” van 
de bewoners centraal. “Kwaliteit van leven” is de kern van 
het concept “active ageing” dat in onze groep omschreven 
wordt als “positive care”. Dit staat voor het vergroten van de 
levenskwaliteit van ouderen in de breedst mogelijke zin, na-
melijk in al die levensdomeinen die belangrijk zijn voor hen 
en om iedereen de kans te geven om te blijven participeren
in de mate waarin hij of zij dat zelf wenst. We hanteren ook 
het principe van het ‘open huis’ zodat de bewoners auto-
noom en vrij kunnen genieten van hun zilveren jaren.

24u/24 zorgpersoneel 
Dag en nacht bieden we professionele en individuele 
verzorging met een toegewijd team van medewerkers: 
een woonzorgadviseur, verpleegkundigen, zorgkundigen, 
een kinesist en ergotherapeut, onderhoudsmedewerkers, 
administratief personeel en directie.  Vriendelijkheid is wat 
ons team verbindt. 

Uw gezondheid wordt continu geëvalueerd. Uw zorg en 
begeleiding wordt steeds aangepast aan hoe u zich voelt. 
Een coördinerende geneesheer volgt uw zorgdossier dage-
lijks op en overlegt met het zorgteam. Alle geneesmiddelen 
worden op een centrale plaats beheerd. U hoeft ook niet te 
veranderen van huisarts. 

Zelfstandigheid en comfort in uw assistentiewoning 
Nu doet u wellicht alles zelf. En dat kan zo blijven na de 
verhuis. Indien u in de toekomst toch gebruik wil maken van 
poetshulp, wasserij- en klusjesdienst, van onze traiteur-
dienst en verskeuken, of van zorg- of verpleeghulp aan huis, 
dan is dat perfect mogelijk. Dat… noemen we zorgeloos 
wonen.

Dagelijkse activiteiten 
Elke dag voorzien we activiteiten en ontspanning. U kiest 
zelf of u daaraan deelneemt. Dat staat u volledig vrij. U kunt 
bij ons ook naar de kapper, manicure of pedicure of naar uw 
vertrouwde adres blijven gaan.

U eet elke dag vers in het Grand Café
Onze eigen kok serveert u dagelijks het lekkerste van zijn 
keuken. Vanaf 11u. ruikt u al de verse soep. Hij kookt elke 
dag een gevarieerde verse maaltijd. En heeft u zelf een 
suggestie voor de kok? Laat het hem weten…  De keuken 
houdt uiteraard ook rekening met uw dieet.
Het Grand Café is volledig beglaasd waardoor u altijd uit-
kijkt op de mooie kloostertuinen. Bij mooi weer geniet u op 
het gezellige terras van het Grand Café van het rustgevende 
uitzicht.
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Bij mooi weer geniet u op het 
gezellige terras van het Grand Café 
van het rustgevende uitzicht.
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ASSISTENTIEWONING 
IN ANGELAHOF

Een erkende assistentiewoning in Angelahof is een appar-
tement voor senioren met een leefruimte met open keuken, 
een berging, 1 of 2 aparte slaapkamers, badkamer en toilet. 
De woning is aangepast en veilig: er zijn geen trappen, alle 
ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en er is een noodoproep-
systeem dat verbonden is met het woonzorgcentrum. 
Er zijn verschillende diensten mogelijk, zoals poetshulp, 

warme maaltijden of thuisverpleging en er zijn gemeen-
schappelijke ruimtes zoals de kapel en het Grand Café. 
Bovendien is een woonassistent aanwezig die u kan helpen 
met de praktische organisatie of begeleiding naar bijvoor-
beeld thuiszorgdiensten.
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De site van het Ursulinenklooster kent een lange historiek. 
Sedert 1856 hebben de zusters Ursulinen zich ingezet voor 
kwalitatief onderwijs en kinderopvang in Diepenbeek. 
Het klooster vormt samen met een kinderopvang, lagere 
school en kleuterschool een complex met verschillende 
gebouwen gegroeid doorheen de jaren. De site ligt in het 
centrum. Leuk om te weten: het neogotische hoofdgebouw, 
ontworpen door architect Mathieu Christiaens, met neogo-
tische kloosterkapel op de eerste verdieping, werd in 2009 
beschermd als monument.

Voor velen is de kloostersite een bekend en vertrouwd zicht 
van de dorpskern. Met de realisatie van het Angelahof gaan 
we een nieuwe uitdaging aan om aan de kloostersite een 
duurzame, betekenisvolle en sociale invulling te geven die 
in het verlengde ligt van de maatschappelijke rol die de 
zusters steeds vervuld hebben. Dit doen we door voldoende 
rustplekken en ontmoetingsplekken te voorzien om inter-
actie tussen de bewoners te bevorderen. 

DUURZAME 
ZORGSITE
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IN HET CENTRUM  
VAN DIEPENBEEK
Diepenbeek is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Residentie Angelahof 
ligt in het centrum vlakbij het marktplein van Diepenbeek. De bewoners kunnen 
via de kloostertuinen naar het marktplein wandelen met alle voorzieningen 
zoals supermarkt, koffiehuizen, restaurants, banken, apotheken, kledingwinkels, 
scholen …

Wie van rust en de natuur houdt, kan hiervan genieten in onze mooie 
kloostertuin. Kortom, Angelahof heeft echt alles om zich thuis te voelen.

Uw auto? Die parkeert u in de ondergrondse garage. De toegang tot deze 
parkeerkelder en bovengrondse parkeerplaatsen wordt bediend via de 
bestaande publieke parking. Bijkomend is de site vlot bereikbaar met het open-
baar vervoer en de wagen. Zo ligt de bushalte voor de deur. Niet onbelangrijk: 
de autosnelweg met verbindingen naar Luik, Hasselt en Antwerpen ligt vlakbij.

WIJKSTRAAT

KLOOSTERSTRAAT

KOGELSTRAAT

ANGELAHOF

Genk

Kortessem

Hasselt

Bilzen

supermarkt

school

DIEPENBEEKapotheek

kerkhof

bank
bushalte

MARKTPLEIN

supermarkt
bank

apotheek

bank

restaurant

post parking 
Kerkhof

restaurant/caférestaurant

restaurant
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Hoekgebouw
Het hoekgebouw, op de hoek van de Wijkstraat en de Kloosterstraat, is 
opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed en werd gebouwd rond 
1875. Het gebouw heeft 2 verdiepingen met een zolder en zal na een uitge-
breide renovatie plaats bieden aan assistentiewoningen en zorgkamers. 

Gebouw aan het klooster en aan de kleuterschool PAleiS
Dit gebouw is eveneens opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed. 
Dit zal eveneens gerenoveerd worden naar zorgkamers op het gelijkvloers 
en assistentiewoningen op de verdieping. De kamers zijn gebouwd rond een 
mooie binnentuin. Op het gelijkvloers bevindt zich een gezellige zithoek die 
uitkijkt op de tuin.

De site aan de Wijkstraat bestaat 
uit een aaneenschakeling van 

gebouwen die door de jaren heen 
aan elkaar gegroeid zijn tot het 
bestaande kloostercomplex dat 

het vandaag de dag is.
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Het klooster
Het neogotische hoofdgebouw, ontworpen door architect 
Mathieu Christiaens, dateert uit 1888. Dit hoofdgebouw, met 
neogotische kloosterkapel op de eerste verdieping, werd in 2009 
beschermd als monument. Vooral de binnenafwerking van de 
neogotische kloosterkapel op de bovenverdieping van het hoofd-
gebouw getuigt van een uitzonderlijk rijke en unieke neogotische 
stoffering door middel van hoofdaltaar, lambriseringen, beelden, 
banken, stoelen, orgeltribune en biechtstoelen. Ook de oorspron-
kelijke lampen blijven bewaard. 
 
Het sociale hart
Om het historische karakter te bewaren, wordt er niet geraakt 
aan de oorsprong en krijgen de ruimtes enkel een andere 
bestemming. De spreekkamers op het gelijkvloers worden 
herbestemd naar Grand Café, de kapel op de eerste verdieping 
wordt een gemeenschappelijke ruimte. 
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Nieuwbouw
De 2 nieuwbouwvolumes staan dwars op de as van bestaande kloostergebou-
wen. Zo ontstaan er 2 voortuinen. De gebouwen zijn bewust sober gehouden. 
Op die manier stelt het nieuwe geheel zich terughoudend op ten opzichte van 
de beeldbepalende architectuur van het voormalig klooster. Om die reden is 
ook gekozen voor platte daken. Het gelijkvloers omvat het woonzorgcentrum, 
op de 2 verdiepingen bevinden zich assistentiewoningen. Allen kijken ze uit op 
de mooie kloostertuinen. 

Hoofdtoegang
De hoofdtoegang wordt voorzien aan de Kloosterstraat. Daarnaast bevinden 
zich twee toegangen aan de Kloosterstraat en een secundaire toegang aan 
de Wijkstraat. De assistentiewoningen hebben een aparte toegang, eveneens 
langs de Kloosterstraat.
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Dagzaal met gezellige zithoeken 
Links van de inkomzone ligt een ruime dagzaal, opgevat als tuinpaviljoen. Dankzij de grote ramen is het hier genieten 
van een mooi uitzicht op de binnentuin. 

Tot rust komen in de kloostertuinen
De historische gebouwen en de nieuwbouw worden gebouwd rondom een binnentuin. Voor de uitwerking van deze 
groene plekken werd inspiratie gezocht in de traditionele kloostertuinen. De aanwezige bomen en hagen worden 
behouden en bepalen samen met de bestaande gebouwen de geschiedenis van de site.
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E X P L O I T A N TB O U W H E E R

ANGELAHOF
assistentiewoningen & woonzorgcentrum in Diepenbeek

011 22 22 80014 82 14 24


