Contact
Wenst u graag nog wat extra informatie of een
inschrijving op onze wachtlijst? Aarzel dan niet om
ons te contacteren en maak een afspraak met de
medewerkers van onze sociale dienst.

Woonzorgcentrum Zonnewende ligt vlak bij het
park en het centrum van Kapellen, waardoor
het makkelijk bereikbaar is met het openbaar
vervoer.
Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 138
bewoners, waarbij wij beschikken over 7 kamers
voor kortverblijf.

wzc
Zonnewende

Sociale dienst
Tel.: 03 660 25 19
Ellen Verbaenen
ellen.verbaenen@zusters-berlaar.be
Frie Marcelo
frie.marcelo@zusters-berlaar.be
Sarah Gysbrechts
sarah.gysbrechts@zusters-berlaar.be
Dagelijks verantwoordelijke
Mieke Ibens
Tel.: 03 660 25 30
Directeur
Guy Henkens
Tel.: 03 660 25 00
Woonzorgcentrum Zonnewende
Kerkstraat 5 · 2950 Kapellen
Tel.: 03 660 25 00
info.zw@zusters-berlaar.be
www.zonnewendekapellen.be

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Maatschappelijke zetel
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer
0417.703.081

Woonzorgcentrum

Zonnewende

Accommodatie

Zorgverlening & begeleiding

Tarieven

Ons woonzorgcentrum bestaat uit 2 grote vleugels:
Zonnewende I en Zonnewende II. In dit laatste,
nieuwe deel van ons gebouw, zijn de kamers en het
sanitair groter en de woongroepen kleinschaliger.

Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen
bieden, werken wij met professionele, multidisciplinaire teams.

Zonnewende I:
Eénpersoonskamer:
Tweepersoonskamer:
Echtpaar:

€ 57,44 per dag
€ 48,44 per dag
€ 83,00 per dag

Zonnewende II:
Eénpersoonskamer:
Echtpaar:

€ 69,13 per dag
€ 125,00 per dag

Zowel Zonnewende I als II beschikt over een
afdeling “bijzondere begeleiding”, specifiek voor
personen met dementie. Alle kamers zijn ingericht
met:
•
•
•
•
•
•
•

een bed en nachtkastje
een relaxzetel
den tafel met 2 stoelen
een kleerkast
een kleine koelkast (enkel in Zonnewende II)
een badkamer met lavabo en toilet
een kluisje

Iedere bewoner kan zijn kamer zelf verder inrichten.
Elke afdeling is voorzien van een aparte leefruimte
en daarnaast kunnen onze bewoners ook steeds
gebruik maken van de cafetaria, de kapel/stille
ruimte of een afspraak maken bij de kapster of
pedicure op de daarvoor voorziene dagen.
Tot slot beschikken wij ook over enkele kamers die
specifiek worden voorbehouden voor echtparen.

Hoewel aan ons woonzorgcentrum een arts is
verbonden, blijft de huisartsenkeuze voor iedereen
vrij.
Onze zorg is dialooggestuurd. Dit wil zeggen
dat wij proberen om zo veel mogelijk rekening
te houden met de individuele behoeften en het
levensverhaal van iedere bewoner. Animatie,
ontspanning en een zinvolle dagbesteding maken
hier dan ook deel van uit.

“

Wij willen onze bewoners een thuis
bieden, een plaats waar het prettig
wonen is, met een aangepaste zorg
in een aangename sfeer.
Net als in een thuissituatie hanteren
wij vrije bezoekuren.

Inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

verblijf en verzorging
kine in rvt
maaltijden en drank
incontinentiemateriaal
onderhoud van de kamer
bedlinnen
animatie
brand- en burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:

“

•
•
•
•
•
•

opleg dokterskosten en medicatie
kine in rob
was van persoonlijk linnen
telefoon (huur en gesprekken)
tv-aansluiting: € 4,96/maand
kapper en/of pedicure indien gewenst

“

Ook de thuiszorg proberen wij zo
goed mogelijk te ondersteunen.
Wij beschikken over 7 kamers
voor kortverblijf en verwelkomen
hulpbehoevende 65-plussers graag
één of meerdere dagen per week in
ons dagverzorgingscentrum.

“

