
WIJ STAAN VOOR U KLAAR 
IN HET GROENE PAJOTTENLAND.

ONSzorg

Wij staan voor een gepersonaliseerde en 
professionele aanpak in (een combinatie) van:

 Dagondersteuning

 Woonondersteuning

 Atelier voor Arbeidsmatige Activiteiten

 Individuele ambulante ondersteuning (op kantoor) 

of mobiele ondersteuning (aan huis)

 Psychosociale begeleiding

 Praktische hulp (vb: bij poetsen, klusjes, maaltijden, enz.)

 Globale ondersteuning aan huis

 Permanentiedienst 24u/7d.

ONS AANBOD

“Zonnestraal vzw is een erkende en vergunde dienst-
verlener (VAPH) voor personen met een beperking in de 
ruime regio van Vlaams-Brabant.”

ONZE VESTIGINGEN 

Kroonstraat 44 - 1750 Lennik
 Dagondersteuning - dagcentrum
 Boerderij en natuurpark
 Woongroepen en restaurant
 Administratieve, (para)medische 

en therapeutische diensten

Bergensesteenweg 111
1500 Halle

Ninoofsesteenweg 1
1670 Pepingen

K. Keymolenstraat 6 
1750 Lennik

Wil je ondersteuning? Beschik je over een persoonsvolgend budget? Kan je 
de zorg betalen via cash of voucher? Heb je recht op rechtstreeks toegan-
kelijke hulp? Of is jouw budget nog in aanvraag? Wat jouw situatie op 
dit moment ook is, je kan ons vrijblijvend vragen om een kennismaking.

Vraag naar de
specifieke folders!

HOOFDCAMPUS - LENNIK
MET WOONGROEPEN

BUREEL VOOR AMBULANTE
EN MOBIELE ONDERSTEUNING

St-Niklaasstraat 24
1540 Herne

WOONGROEP
HERFELINGEN

Kroonstraat 102 - 104
1750 Lennik

WOONGROEP
KROONSTRAAT 102 (LENNIK)

WOONGROEP
HALLE

WOONGROEP
PEPINGEN

Halsesteenweg 38 - 40
9402 Ninove

ATELIER VOOR ARBEIDSMATIGE
ACTIVITEITEN - 'T WERKPUNT

H. Ghyselenstraat 26-28
1750 Lennik

GESCHENKWINKEL
INCLUSION@LENNIK



info@zonnestraalvzw.be

02 531 01 01

www.zonnestraalvzw.be

Kroonstraat 44
1750 Sint-Kwintens-Lennik

ADRES EN CONTACT

Maatschappelijke Zetel: Kroonstraat 44 - 1750 Lennik
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Je kan ons volgen via Facebook, LinkedIn en Youtube: elke 
dag nieuwe verhalen! Ook onze website staat boordevol 
informatie en 4 keer per jaar is er onze nieuwsbrief. 

Elke donderdag tussen 14u en 19u openen wij de deuren van ons café. 
Samen met vrienden, buurtbewoners, familie, personeel en onze cliënten kan 
je tot rust komen met een drankje en versnaperingen. Er is ook plaats voor 
goeie babbels, een gezelschapsspel, haak- en breiwerk, laptopwerk, ... 

Wij bieden er:

 Warme en koude dranken

 (Streek)bieren, cava, wijnen

 Taart, chips, charcuterieplankje, ...

 Croque, spaghetti, boerenboterham, soep, ...

 Plaats voor hobby- en spelgelegenheid

 Locatie voor sociale ontmoetingen 

CAFÉ DE KROON  IN VERNIEUWD RESTAURANT

WEETJE: ons restau-
rant is ook te huur 
voor vele gelegen-
heden. Vraag gerust 
meer informatie.


