U.P.C. Sint-Kamillus - praktische informatie
Soms wordt de vraag gesteld of de instelling vrij toegankelijk is. Iedereen is steeds
welkom op het domein om te genieten van de gebouwen en de omgeving.
Komt U langs met een groep dan kan dit maar vragen we om dit even op het voorhand te
melden bij dhr. H. Van Malderen. U kan hen bereiken via het algemeen telefoonnummer
(016/45.26.11) of het e-mailadres van de instelling.
Omwille van de privacy zijn de afdelingen voor de patiënten/bewoners niet toegankelijk
voor iedereen. Meer informatie over de bezoekuren van de diverse afdelingen vindt U
elders op de website.
De cafetaria van de instelling is toegankelijk voor patiënten, bewoners en bezoekers. De
openingsuren worden elders vermeld op de website.
We vragen dat kinderen onder de 12 jaar steeds begeleid worden door een volwassene.
Om incidenten te vermijden, kunnen honden enkel aan een leiband en niet in de
gebouwen.
In het administratief gebouw onder de toren zijn er doorlopend tentoonstellingen met
werken van kunstenaars. Meer informatie vindt U elders op de website.
Er is in het administratief gebouw een informatiepunt met info over de behandeling van
psychiatrische ziektebeelden.
Op de eerste verdieping bevindt zich een maquette die een beeld geeft hoe de instelling
er uit zag in 1935. Aan de receptie zijn publicaties te koop over de Broeders van Liefde
en de geschiedenis van het U.P.C. Sint-Kamillus.
Het administratief hoofdgebouw en het infopunt zijn elke dag toegankelijk tussen 10.00
uur en 18.00 uur.
We krijgen regelmatig de vraag of een (groeps)bezoek aan de instelling kan
georganiseerd worden. Dit is in principe mogelijk (inclusief een torenbezoek). Aanvragen
kunnen overgemaakt worden aan dhr. H. Van Malderen. U kan hen bereiken via het
algemeen telefoonnummer (016/45.26.11) of het e-mailadres van de instelling We
bekijken dan hoe we kunnen tegemoet komen aan uw vraag.
Iedere zondagochtend om 08.45 uur is er in de kapel van onze instelling een
eucharistieviering waar iedereen welkom is.
We houden de instelling graag veilig voor iedereen. Daarom vragen we dat iedereen op
de centrale parking parkeert. Meer concrete info vindt U elders op deze website.
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