
WONEN IN MOORSLEDE
MAISON AIMÉE
Erkende assistentiewoningen





Welkom  
in de buurt

Een woning is veel meer dan vier muren met een dak boven of een plek 

waar we ons kunnen terugtrekken. In de buurt van ons huis brengen we 

veel tijd door en genieten we van de mooie momenten, gepland of geheel 

onverwacht. 

Bij Matexi realiseren we woningen in buurten die inspireren, gezellig en 

levendig zijn en waar we onszelf kunnen zijn. Dankzij meer dan 70 jaar 

expertise kan Matexi kwaliteitsvolle en duurzame woningen en 

appartementen ontwikkelen die verrassend veel bieden voor elk budget.

Matexi draagt met zijn projecten bij aan de identiteit van een buurt en 

aan de sociale interactie tussen buren. De publieke ruimtes in onze 

buurten worden echte ontmoetingsplaatsen; de extra voorzieningen 

maken het leven aangenaam en praktisch.

Zo ontstaan er buurten waar het fijn wonen, winkelen en ontspannen is. 

Buurten waar we thuis zijn. 

CEO Gaëtan Hannecart





MOORSLEDE, 
MAISON AIMÉE
Rustig wonen in een huiselijke sfeer
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Sfeervol en 
comfortabel wonen
Denk je er stilaan aan om zorgeloos te gaan wonen? Wil je graag rustig genieten van je oude 
dag en met leeftijdsgenoten in de buurt? Maak dan kennis met Maison Aimée, een sfeervol en 
kleinschalig woonproject in de dorpskern van Moorslede. Achter de karaktervolle gevel van het 
oude herenhuis vind je er 18 gloednieuwe, erkende assistentiewoningen waar je zelfstandig 
woont. Met alle moderne comfort én persoonlijke ondersteuning.
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Hier in het centrum van Moorslede vind je alles wat je 
nodig hebt op wandelafstand. In het gezellige Maison 
Aimée staat alles in het teken van jouw 
levenskwaliteit. Je appartement beantwoordt aan de 
strengste eisen op het vlak van toegankelijkheid, 
kwaliteit en brandveiligheid.

Zin in een babbel? In de gemeenschappelijke ruimtes 
of de knusse binnentuin vind je altijd wel 
gelijkgestemden om samen een koffie te drinken of te 
petanquen. Daarnaast staat de woonassistente dag in 
dag uit paraat om je te helpen waar nodig.
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Thuis genieten 
zonder zorgen
Maison Aimée telt 18 volledig instapklare kwaliteitsappartementen. Deze opvallend ruime en 
lichtrijke assistentiewoningen hebben een sfeervolle leefruimte, keuken, badkamer, slaapkamer, 
berging en terras. Vanuit de woonruimte en de slaapkamer geniet je van een prachtig zicht op 
de omgeving.

Alle appartementen hebben een professioneel noodoproepsysteem gekoppeld met de 
zorgcentrale Z-Plus en zijn ook afgestemd op rolstoelgebruikers. Er is een ruime fietsenstalling 
en als je dat wil, kan je over een eigen parkeerplaats beschikken.



Sfeer maak je samen
In de knusse tv-hoek en 
gezellige eetkamer van Maison 
Aimée ontmoet je de andere 
bewoners en de woonassistente. 
Ideaal om samen een middag te 
kaarten, te bloemschikken, een 
feestdag te vieren, of gewoon 
bij te praten.
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“Achter de prachtige 
oude gevel schuilen op 
en top hedendaagse 
appartementen. Ze 
bieden volop licht, 
comfort en ruimte.” 

Kris Parmentier, sales consultant

In het weekend bestaat de mogelijkheid  
om de eetkamer te reserveren  
voor een familiale gelegenheid
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In het hele gebouw en in de tuin zorgt de doordachte indeling voor een 

onmiskenbaar gevoel van ruimte. Dankzij grote ramen op goedgekozen 

plaatsen valt er in de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes 

volop daglicht binnen.
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Ook bij de inrichting van de 
keuken is aan ergonomie 

gedacht, met bijvoorbeeld een 
combi-oven op werkbladhoogte.
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Brede deuropeningen en doorgangen zorgen 
voor meer comfort, zeker als je een rolstoel 
hebt. Zo heb je in de slaapkamer extra ruimte 
tussen het bed en de muur.

 Moorslede Maison Aimée MATEXI | 11

Wedden dat je na 
een bezoek aan het 
kijkappartement 
meteen wilt verhuizen? 
Dat kan perfect: alle 
assistentiewoningen 
zijn instapklaar.
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Zorg op jouw maat
In een erkende assistentiewoning kun je zonder zorgen zelfstandig blijven wonen, zonder in te 
boeten aan levenskwaliteit en comfort. Je woont dan in een individueel aangepast appartement 
met een noodoproepsysteem en kunt een beroep doen op zorg en diensten. Je komt voor een 
assistentiewoning in aanmerking als je (en/of je partner) minstens 65 jaar oud bent. 
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Maison Aimée maakt je het leven gemakkelijk 

 > Je appartement is instapklaar en is op alles voorzien: er zijn handgrepen in de douche, een oven  
 op werkbladhoogte, brede deuropeningen en doorgangen, noem maar op. 

 > Dankzij de professionele zorg kan je op beide oren slapen - net als jouw familie. De    
 woonassistente regelt alles voor jou.

 > Zin in wat gezelschap? Opties genoeg om je enthousiaste medebewoners te ontmoeten: lunch  
 samen in de eetkamer, bekijk jullie favoriete programma’s in de tv-hoek, geniet van de zonnige  
 binnentuin of neem het tegen elkaar op in een potje petanque.

 > Van het beheer van de gebouwen hoef je je niets aan te trekken. Gemeenschappelijke ruimtes en  
 tuin worden piekfijn onderhouden. 

 > Ook financieel is Maison Aimée een verstandige keuze. Je geniet bij deze investering van een  
 verlaagd btw-tarief (12 %), betaalt geen onroerende voorheffing en de dagprijs voor de   
 zorgfaciliteiten is vrij van btw.
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“Omgaan met mensen en 
hen een luisterend oor 
bieden: da’s het fijnste 
aan mijn job. Zin in een 
leuke babbel? Heb je een 
praktische vraag? Je kan 
voor alles bij mij terecht.”
Shanah Biesbrouck,  
woonassistente Maison Aimée

Professionele, ervaren zorgpartner

Motena staat in Maison Aimée in voor de zorg en extra diensten. De organisatie met 
800 medewerkers heeft een ruime ervaring met zorg voor ouderen, het aanbieden van 
thuiszorgdiensten, therapeutische zorg en kinderopvang in de regio. Motena heeft ook zelf 
dienstencentra en al heel wat ervaring in het verlenen van service in assistentiewoningen. 
De ruim 5.000 klanten zijn een bewijs van de jarenlange expertise en deskundigheid. 

Als je hier komt wonen, wordt de woonassistente jouw belangrijkste aanspreekpunt. Ze slaat 
met plezier een gezellig praatje, organiseert gemeenschappelijke activiteiten en staat je als 
vertrouwenspersoon bij als je met een vraag of probleem zit. Je kunt ook bij haar terecht als 
je extra ondersteuning nodig hebt. Kortom: je kunt steeds op haar rekenen, in alle discretie 
uiteraard.

Motena voorziet trouwens 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 noodassistentie. Bij een 
noodgeval wordt je oproep beantwoord door de meldkamer Z-Plus. Als dat nodig is, kan die 
snel een thuisverpleegkundige langssturen om je te helpen. Wat er ook gebeurt: hier ben je in 
goede handen. En als het ondanks de vele diensten toch niet meer lukt in je flat, helpt de 
woonassistente je bij de overstap naar een woonzorgcentrum. Je vermijdt hierbij wachtlijsten, 
want je kunt snel terecht in een van de woonzorgcentra van Motena.



 Moorslede Maison Aimée MATEXI | 15

Een zorgeloos verblijf dankzij extra diensten 

Het is duidelijk: Maison Aimée staat garant voor comfortabel zelfstandig wonen. Hier staat 
alles in het teken van jouw levenskwaliteit. Het uitgebreide aanbod aan extra services draagt 
daar zeker toe bij.

 > Maaltijden aan huis: elke dag kan je genieten van een verse warme maaltijd, in je eigen  
 appartement of in de gezellige eetkamer. 

 > Poetsdienst: je appartement wordt tot in de puntjes onderhouden, en dat op een   
 voordelige manier.

 > Thuisverpleging: ervaren hulpverleners helpen je om je te wassen en aan te kleden of bij  
 specifieke verzorging.

 > Klusdienst: voor allerhande kleine karweitjes in je appartement staan ervaren   
 klussers voor je klaar.

 > Was- en strijkservice: laat je was thuis ophalen en krijg ze gestreken terug.
 > Personenvervoer: een doktersafspraak, een bezoekje aan vrienden, even heen en weer  

 naar de supermarkt: de Minder Mobielen Centrale vervoert je vlot en veilig.
 > ...

Zorgbedrijf Roeselare  
is voortaan Motena
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MOORSLEDE

KORTRIJK

ROESELARE

BRUGGE

GENT
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Je vindt het  
in de buurt 

Een warme sfeer, gezellige contacten en veel vriendschap: daaraan 
dankt Maison Aimée haar naam. Persoonlijk contact staat hier centraal. 
Niet alleen met medebewoners, met wie je in de gezellige binnentuin of 
gemeenschappelijke ruimtes afspreekt, maar ook met de woonassistente,  
bij wie je steeds terecht kan.

De karaktervolle gevel past perfect in deze rustige, landelijke gemeente. 
Van op je terras geniet je van het vergezicht op het zacht glooiende 
landschap met hoeves, velden en kapelletjes. 

Supermarkten, restaurants, cafés, banken, dokters, een apotheek … in het 
dorpscentrum vind je het allemaal op wandelafstand. Enkele buurtwinkels 
liggen vlakbij. Sportief? Je hoeft het niet ver te zoeken: in 5 minuten wandel 
je naar het recent vernieuwde zwembad en het sportcentrum. Even vlakbij 
ligt het GC De Bunder, waar je als cultuurliefhebber je hartje kunt ophalen.

Bezoek zeker ook eens het Pater Lievensmuseum, de basiliek in deel- 
gemeente Dadizele, het park van kasteel Mariënstede of het Vierkavenbos. 
Met een van de plaatselijke specialiteiten, zoals een stukje Pompeschitters- 
taart of het amberkleurige biertje Daiselnaere, sluit je dit uitje af in stijl.

Moorslede ligt centraal tussen fijne steden als Roeselare, Kortrijk en Ieper. 
Via de N32 bereik je in een kwartiertje de winkelstraten en terrasjes van 
Roeselare. Ook met het openbaar vervoer ben je daar in een mum van tijd. 
Er is een bushalte vlakbij.

In het centrum vind je alles wat je 
nodig hebt, thuis geniet je van een 
weids uitzicht op de omgeving.





Een klant verwoordde het zo: 
’Van bij de aankoop tot en met 
de piekfijne oplevering van 
onze nieuwe woning heeft 
Matexi ons persoonlijk begeleid. 
Geen verrassingen, alleen garanties!’ 

Kris Parmentier
sales consultant



Matexi ontwikkelt duurzame huizen en appartementen voor optimaal wooncomfort,  
die verrassend veel bieden voor je budget. In inspirerende buurten, met een warm burencontact.  
Om dat waar te maken krijg je van ons een sterk engagement. Want jouw tevredenheid is voor ons 
van cruciaal belang. 

De troeven van Matexi

Gemoedsrust
Een nieuwe woning of een nieuw 
appartement koop je bij Matexi kant-en-
klaar en instapklaar, zonder bouwstress. 
Zo heb jij energie vrij om te genieten. 

De prijs is de prijs
Een afspraak is een afspraak. Er zijn  
geen onverwachte meerprijzen en je 
verhuist op de vastgestelde datum  
naar je nieuwe thuis.

Helder traject
Een logisch en helder stappenplan 
begeleidt je van aankoop tot oplevering. 
En zelfs daarna volgen we je woonst 
verder op.

Levendige buurten
Elk project versterkt het karakter van de 
buurt. Slim ingeplant met het oog op een 
vlotte mobiliteit en praktische 
voorzieningen. En we zorgen waar het 
kan voor nieuwe voorzieningen zoals 
speelpleintjes, autoluwe woonerven, 
fietspaden. Je koopt een woonst in  
een buurt met een uitgekiende mix  
van levendigheid en privacy. 

Verrassend veel voor je budget
We garanderen je kwaliteitsvolle 
materialen, een vakkundige plaatsing en 
afwerking. Bij onze zorgvuldig 
geselecteerde leveranciers krijg je steeds 
deskundig advies. Zo is jouw project een 
interessante en veilige investering én vlot 
te verhuren. 

Energiezuinig
Iedereen verdient een aangename plek 
om te wonen. Waar jij en de volgende 
generaties duurzaam genieten van het 
goede leven en de natuur. Daarom zijn 
de woonprojecten voorzien van moderne 
en gebruiksvriendelijke verwarmings- en 
ventilatietechnieken. Ze voldoen aan de 
energie-eisen van vandaag en zijn klaar 
voor morgen. Bespaar zo op je 
energiefactuur. En investeer volop in 
jouw gezinsgeluk. 

Meer dan 70 jaar ervaring
Matexi is een modern familiebedrijf met 
meer dan 70 jaar ervaring. We maakten 
al meer dan 36.500 gezinnen gelukkig in 
hun nieuwe woonst. Dat is de beste 
garantie dat we ook jouw project tot  
een goed einde brengen.
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Matexi in België

Meer informatie

�Buurten in verkoop� �Toekomstige buurten� �Gerealiseerde buurten

ST.-LAMBRECHTS
WOLUWE

ST.-JOOST
TEN-NODE

BRUSSEL

SINT-GILLIS

OUDERGEM

WATERMAAL-
BOSVOORDEUKKEL

VORST

ST.-PIETERS-WOLUWE

ST.-JANS
MOLENBEEK

ELSENE

Matexi in je buurt Interesse? 
Ben je geïnteresseerd?  Maak dan zeker een 
afspraak. Ons team staat klaar om al je vragen  
te beantwoorden.

Kijkappartement
Stationstraat 79, Moorslede

Contacteer Kris Parmentier
0475 31 50 95

Regiokantoor West-Vlaanderen
Brugsesteenweg 253
8500 Kortrijk
T +32 56 36 99 99
westvlaanderen@matexi.be

Ontdek meer op matexi.be  
Volg ons

Woningen te koop: in toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg-Wg-gdv-gvkr-Vv. EPB-attest beschikbaar ongeveer zes maanden na voorlopige oplevering.  
Alle plannen, tekeningen en beelden in deze brochure geven een indruk van het project. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden. Niet-contractueel document. 
Omdat wij onze projecten realiseren met oog voor duurzaamheid, werd deze brochure gedrukt op 100% gerecycleerd papier.  
V.U. Matexi Projects nv - Frederik Van Damme - Brugsesteenweg 253 - Kortrijk / 10.2019
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