ACCOMODATIE

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Elk appartement omvat een inkom, vestiairekast,
living, ingerichte keuken, berging, 1 of 2 slaapkamers, badkamer en toilet.

Woonzorgcentrum Sint-Carolus is gelegen in de
stadskern van Kortrijk, vlakbij de Veemarkt. In de
onmiddellijke nabijheid is er het Groeningepark en
het winkelcentrum ‘K’. Er is parkeergelegenheid in
de ondergrondse parking van de Veemarkt. Er is
een bushalte vlakbij de voorziening en het station
ligt op tien minuten wandelafstand.

Inrichten en bemeubelen van het appartement
gebeurt door de bewoner.
In de woonkamer is een aansluiting voor televisie
en telefonie voorzien, ook in de slaapkamers is er
telefoonaansluiting.
Om de veiligheid van iedere bewoner te
verzekeren, is er per appartement een videofoon
ter beschikking.

Assistentiewoningen
Serviceflats :
Guido Gezelle 1 & 2

Er is mogelijkheid tot het huren van een garage
en/of een berging.

DAGPRIJZEN
De huurprijs van een assistentiewoning varieert
naargelang de grootte. Voor meer inlichtingen
kunt u contact opnemen met onze woonassistent.
Op onze website (www.st-carolus.be) vindt u,
naast verdere algemene informatie over onze
voorziening, ook de dagprijzen van de
assistentiewoningen terug.

Guido Gezelle 1 & 2
Langemeersstraat 29, 10-12 - 8500 Kortrijk
Tel.nr. 056/24 52 71
Faxnr. 056/24 52 64
info@st-carolus.be
www.st-carolus.be

VOORSTELLING

DIENSTEN EN ZORGVERLENING

Woonzorgcentrum Sint-Carolus omvat een rusten verzorgingstehuis van 100 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf van 3
plaatsen en 40 assistentiewoningen. In deze
brochure vindt u informatie over debqroep voor
assistentiewoningen Guido Gezelle 1 & 2.

In onze voorziening willen we professionele deskundigheid combineren met een mensgerichte
benadering en warme zorg.
Noodoproep
In elk appartement is een noodoproepsysteem
voorzien dat verbonden is met het woonzorgcentrum Sint-Carolus. Via de rode oproepknop
in elke kamer heeft men 24 uur per dag de
mogelijkheid om iemand van het verplegend
personeel van het woonzorgcentrum te waarschuwen.
Verpleging en verzorging
Indien er nood is aan permanente verpleging of
gezinshulp kan men beroep doen op thuisverpleging en de andere thuiszorgondersteunende
diensten. De woonassistent van het woonzorgcentrum kan de organisatie en de coördinatie
van de zorg op zich nemen. Voor kleine zorgen
(beperkt in duur en/of frequentie) kan een
bewoner steeds terecht bij de verpleging van het
woonzorgcentrum.
Administratie

DOELGROEP
De assistentiewoningen Guido Gezelle zijn
comfortabele appartementen voor ouderen die
nog zelfstandig kunnen wonen, maar de
nabijheid wensen van een zorgvoorziening waar
ze op kunnen terugvallen indien nodig.

De woonassistent staat ter beschikking om de
bewoners te ondersteunen bij administratieve
aangelegenheden.
Technische dienst
Bij problemen van technische aard kan men een
beroep doen op de technische dienst van het
woonzorgcentrum.

Ergo- animatie en pastorale dienst
Onze ergotherapeuten verzorgen maandelijks een
uitgebreid animatie-aanbod in het woonzorgcentrum. De bewoner kan aan een aantal van
deze ontspanningsactiviteiten deelnemen. Af en
toe zijn er ook activiteiten specifiek voor de
bewoners van de assistentiewoningen. Men wordt
van deze activiteiten op de hoogte bebracht via
het huiskrantje van de voorziening, of via het
uithangbord in de groep voor assistentiewoningen
zelf. Op 100 meter van de assistentiewoningen
bevindt zich het dienstencentrum De Zonnewijzer
waar op regelmatige basis activiteiten plaatsvinden. Indien men dit wenst, kan men
deelnemen aan de erediensten die plaatsvinden in
de kapel van het woonzorgcentrum.
Kapster en pedicure
Indien men een kaster of pedicure wenst, kan
men dit aanvragen via de receptie van het
woonzorgcentrum.
Maaltijdzorg
Elke assistentiewoning is voorzien van een
volledig ingerichte keuken waar men zelf
maltijden kan bereiden.
Indien men zelf niet wenst te koken, kan men een
maaltijd nemen in de cafetaria van het woonzorgcentrum.
Deze maaltijd kan ook tot aan de woning gebracht
worden.
Het keukenpersoneel bereidt elke dag opnieuw
een leker en gevarieerd menu.

