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Toegankelijkheidsinfo

De jeugdverblijven Monsalvaet, Lanceloot en Parsifal liggen naast elkaar 
aan de voet van de Rode Berg. Monsalvaet heeft 53 bedden, Parsifal 40 
bedden en beschikt over een knusse haardzaal. Lanceloot is met zijn 
8 slaapkamers (22 bedden) en zijn gezellige tuin geschikt voor kleinere 
groepen (leiding, bezinning, familie, ...). De KSA-hemen kunnen autonoom 
of in combinatie gehuurd worden.

Toegangspad, ingang en onthaal
Bij Monsalvaet heb je misschien hulp 
nodig bij het openen van de dubbele 
deur. De ingang van Parsifal is goed 
toegankelijk. Bij Lanceloot ligt de 
deur in een nis, waardoor je hulp kan 
nodig hebben om ze te openen. 
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes bevinden zich 
op de benedenverdieping. De door-
gangen zijn voldoende breed, je moet 
wel langs enkele deuren van 80 en 83 
cm breed..
Eetzaal / multifunctionele ruimte
In Monsalvaet kan je hulp nodig heb-
ben bij het openen van een dubbele 
deur. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig. In Parsifal is voldoende cir-
culatieruimte en zijn er onderrijdbare 
tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Het aangepast gemeenschappelijk toi-
let in Monsalvaet is te klein, maar het 
toilet in de badkamer van het sanitair 
paviljoen is een goed alternatief.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Lanceloot: Goed toegankelijke 

slaapkamer (op gelijkvloers, 2 
toegankelijke bedden). Inrijdbare 
douche met douchezit en 1 beugel. 
Opstelruimte voor het zitje (35x35cm) 
bedraagt 90cm. Het toilet heeft 
beugels, er is voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet 
en de wastafel is onderrijdbaar. Er 
is wel weinig opstelruimte naast de 
klink achter de badkamerdeur.
Parsifal: Goed toegankelijke slaap-
kamer (op gelijkvloers, 2 toeganke-
lijke bedden) met aparte badkamer. 
Inrijdbare douche met douchezit en 
beugels. Voldoende opstelruimte aan 
douchezit (35x35cm) en toilet. Het 
toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar..
Monsalvaet: 1 toegankelijke slaap-
kamer (op gelijkvloers, 2 toeganke-
lijke bedden) met badkamer in het 
sanitair paviljoen. Daar vind je een 
inrijdbare douche met zitje met 
opklapbare armleuningen. Er is vol-
doende opstelruimte. Ook het toilet 
heeft voldoende opstelruimte en 
beugels. De wastafel is onderrijdbaar.
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