CONCEPT
Seniorie 't Wallant staat open voor zelfredzame personen, die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en biedt een stijlvolle en comfortabele
woongelegenheid aan, met behoud van alle zelfstandigheid en privacy en
met een uitgebreide waaier van servicemogelijkheden. Het gebouw bestaat
uit 24 individuele flats, die zowel door koppels als alleenstaanden kunnen
bewoond worden. Iedere flat heeft een oppervlakte van 60 m2 en bestaat uit:
• Inkomhal
• Ruime leefruimte met eet- en zithoek
• Volledig ingerichte, open keuken
• Slaapkamer
• Badkamer met zitdouche
• Toilet, bereikbaar vanuit de inkom en de badkamer
• Afgesloten berging
• Ruim terras (5m2)
LEEFKLIMAAT
• De bewoner behoudt zelfstandigheid en
privacy.
• De seniorie biedt veiligheid en zekerheid: op diverse plaatsen in de flat is er
een noodoproepsysteem.Verder voldoet het gebouw aan de strengste
brandveiligheidsvoorschriften.
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Door het familiale karakter van de seniorie en de
persoonlijke inrichting voelt de bewoner zich snel
thuis en woont tussen mensen van dezelfde leeftijd.
• De bewoner beschikt over een comfortabele, aangepaste flat met basisdienstverlening.
Daarnaast is aanvullende dienstverlening via
bemiddeling mogelijk.
• Vrijheid van persoonlijke, filosofische,
godsdienstige of politieke gezindheid is een
garantie.

BEGELEIDING
Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden:
• Er kan gebruik gemaakt worden van de ontmoetingsruimte voor bv. familiefeestjes.
De bewoners zijn welkom in de gemeenschappelijke ruimten van het
woon- en zorgcentrum Sint-Jozef.
Er is permanentie (24 uur op 24) van het gekwalificeerd personeel van
het woon- en zorgcentrum, bereikbaar via een noodoproepsysteem.
Er is een afgesloten fietsenstalling voorzien en voorbehouden parkeerplaatsen voor de bewoners.
Er zijn afvalcontainers voorzien voor het gesorteerd
huisvuil.
Voor adviesverlening kan men steeds terecht bij de sociale dienst van het woonen zorgcentrum.
Er kan beroep gedaan worden op
pastorale bijstand.
De seniorie heeft een uitstekende
ligging. Het centrum van Brugge ligt
op 10 minuten met de

wagen verwijderd, maar toch bevindt het gebouw zich in een rustige,
groene omgeving met een 2,5 ha groot park met vijver, wandelpaden en
zitbanken.
• Er is telefoon voorzien in de woonkamer en slaapkamer.
• Aan de zuidkant zijn de flats van zonnewering
voorzien.
• Kosten, zoals onroerende voorheffing en
collectieve kosten vallen niet meer ten laste
van de resident.
• Er is een brandverzekering voor persoonlijke bezittingen.
• De bewoner heeft de mogelijkheid om
maandelijks deel te nemen aan een activiteit georganiseerd door het woon- en zorgcentrum.
• De bewoner krijgt voorrang op de wachtlijst bij
opname in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef.
• Indien de bewoner dit wenst, kan er zowel ontbijt,
middagmaal als avondmaal verkregen worden.
De seniorie biedt geen permanente gezins- en huishoudelijke hulp, maar de
sociale dienst helpt de bewoner graag bij het inschakelen van:
• Verpleegkundige zorg
• Gezins- en bejaardenhulp
• Paramedische zorg
(o.a. kinesitherapie)
• Poetsdienst
• Technische ondersteuning
• Kapper, manicure, pedicure

KOSTPRIJS
Voor het bewonen van een assistentiewoning wordt een
vergoeding van € 36,68 per dag gevraagd. Deze dagprijs bestaat enerzijds uit een woonvergoeding en
anderzijds uit een pakket basisdienstverlening.
Daarnaast komt maandelijks een telecommunicatieforfait (televisie, telefoon en wifi) van
€ 25.
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Volgende diensten zijn niet in de dagprijs inbegrepen:
• Individueel verbruik van water en elektriciteit
• Gebruik van maaltijden
• Draadloos oproepsysteem (medaillon)
• Kosten voor medische, verpleegkundige, paramedische en farmaceutische verstrekkingen en verzorgingsmateriaal
Herstellingen en onderhoudswerken die ten laste vallen van de resident

PRIJS MAALTIJDEN
Ontbijt: 1,85 euro
Middagmaal: 6,10 euro
Avondmaal: 3,00 euro
Totaal: 10,95 euro
Maandabonnement: 315,00 euro

CONTACTPERSOON
De woonassistent is dhr. Jonathan
Goddyn. Hij is op werkdagen te bereiken
op het nummer 050 30 33 03 of via e-mail
(jonathan.goddyn@wooncentrum-stjozef.be).
Wij staan u graag te woord voor verdere inlichtingen en/of inschrijving.
De inschrijving op de wachtlijst houdt geen enkele
verbintenis noch verplichting in. Kom gerust eens langs,
maar bel even voor u komt, dan kunnen wij de nodige tijd voor u vrijmaken.
VZW SINT-JOZEF WZC
Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef is gelegen in de Spoorwegstraat 250
te Sint-Michiels.
Wzc Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde voorziening met een groot
respect voor de eigen geloofsovertuiging en biedt tevens:
• Woonzorgcentrum
• Kortverblijf
• Dagverzorgingscentrum Emaus
De directie berust bij dhr. Brecht Verhaeghe (algemeen directeur),
mevr. Marian Hinnekens (administratief directeur) en
mevr. Sarah Lavrauw (directeur zorg).

