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Welkom
Leef- en zorgdorp Sint-Jozef

In ons leef- en zorgdorp komt u thuis.

Assistentiewoningens l thuis.



Intro

We heten je van harte welkom in ons Leef- en Zorgdorp. Met deze gids
willen we je graag informeren over jouw woning en over het leef- en
zorggebeuren. We vinden het belangrijk dat je je hier snel thuis voelt.
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Infopunt

Lokaal Dienstencentrum De Stip

Centrum voor dagverzorging 
De Regenboog

Parkeergelegenheid

Bushokje 

Postbus: t.h.v. de kerk

GAW Jeff

WZC Sint-Jozef
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Bij ons 
voel je je 
thuis.

Zodra je het Leef- en zorgdorp
binnenkomt, voel je verbondenheid
tussen medewerkers, bewoners,
vrijwilligers en bezoekers. Je bent
deelgenoot, een stukje van die
mensenpuzzel, een hoofdstuk van dat
dikke boek vol levensverhalen, wijsheid 
en liefde. 

Het hele jaar door organiseren we een
waaier van activiteiten waaraan je
vrijblijvend kan deelnemen. Een
filmvoorstelling, een bingonamiddag, een
uitstap, een ontbijt, ... Noem maar op!

"Zelfs de klusjesman knikt
ons vriendelijk toe en
vraagt oprecht
geïnteresseerd hoe het
met ons gaat. Die
vriendelijkheid hoort tot de
cultuur van het huis. Heel
mooi is dat!" - Bewoners
assistentiewoning Leef- en
zorgdorp Sint-Jozef
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Eten en drinken
Maaltijden & tea-room
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Maaltijden
Voor alle info omtrent de maaltijden kan u terecht bij de medewerkers van het
infopunt. 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE STIP                  

In onze gezellige brasserie De Carré kom je altijd wel iemand tegen. Je kan er elke
weekdag gezellig iets komen drinken of bijpraten met medebewoners en/of familie
en dit van 14u. - 17u. Eveneens bieden we de mogelijkheid aan om hier te genieten
van een heerlijk versbereid middagmaal. 

Kom zeker ook langs voor onze maandelijkse smoefelnamiddagen en
ontbijtbuffetten.  Meer info hieromtrent kan je terugvinden in onze
programmabrochures 'De Lichtstraal' en 'De Stip'. 

Voor wie graag rustig geniet,is er dagelijks een krant beschikbaar. Eveneens is er een
assortiment van boeken, tijdschriften en spelletjes aanwezig. 

Bij mooi weer kan je genieten van het terras op het middenplein. 

DE CAFETARIA

Ook in ons cafetaria van het woonzorgcentrum kan je dagelijks samen met jouw
familie genieten van een drankje en versnaperingen. De vrijwilligers heten u welkom
van 14u-17u. 

Bij mooi weer kan je ook genieten van het terras. 
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MAALTIJDPAKKETTEN

Wens je een ontbijt of avondmaal? Wij bieden dit aan. 
Bij tijdelijk verminderde zelfredzaamheid kan deze maaltijd ook aan huis bezorgd
worden. 

Feestelijke menu's

Wij bieden de mogelijkheid om samen met jouw familie en vrienden te genieten van een
feestelijke maaltijd in de Annex van het woonzorgcentrum (naast de cafetaria). 

Onze chef-kok zorgde voor enkele zorgvuldig samengestelde menu's. 
Meer info kan je terugvinden op onze website onder de rubriek 
'smakelijk' of via de informatiefolder, verkrijgbaar aan het 
infopunt. We voorzien tevens een bediening aan tafel, 
zodat je zorgeloos kan genieten
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4 sneden brood (keuze uit wit, bruin of volkoren brood)
stuk fruit
potje yoghurt
2 boterporties
2 porties zoetbeleg, smeerkaas of jonge kaas

Ontbijtpakket:

4 sneden brood (keuze uit wit, bruin of volkoren brood)
stuk fruit
2 boterporties
1 portie zoetbeleg of smeerkaas
30 à 40 gr hartig beleg

Avondmaalpakket:



Activiteiten

Schoenenverkoop
Kledijverkoop
Lingerieverkoop

Het hele jaar door organiseren we een waaier van activiteiten waaraan je
vrijblijvend kan deelnemen. Een filmvoorstelling, een bingonamiddag, een
uitstap, een ontbijt, ... Noem maar op!

Het activiteitenaanbod in het Leef- en zorgdorp kan je elke twee maand
terugvinden in het programmaboekje van dienstencentrum 'De Stip'. 

Een aantal activiteiten worden op vaste momenten tijdens het jaar
georganiseerd. 
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Faciliteiten

Verhuur en beschikbaarheid van
materialen en lokalen

Rolstoelfiets
Fietsen
Garage
Wasserette
Incontinentiemateriaal

Lokalen De Stip
Ontmoetingsruimte

9



Verhuur en beschikbaarheid materialen

ROLSTOELFIETS

Maak je graag een leuke fietstocht, maar
kunnen jij of jouw partner zelf niet meer
fietsen? We stellen de rolstoelfiets gratis
ter beschikking. 

De rolstoelfiets is uitgerust met een
optionele trapondersteuning
(vergelijkbaar met een elektrische fiets),
waardoor vrijwel iedereen gemakkelijk
langere afstanden kan afleggen. 

Bijna elk type rolstoel is zeer eenvoudig
op de kantelbare oprijdplaat gereden
en vastgezet. 

Voor meer info kan je terecht bij het
infopunt. 

FIETSEN

De bewoners van Jeff kunnen hun fiets
plaatsen in hun persoonlijke
ondergrondse fietsenbergplaats. 

Voor de bewoners van Schoonhove en
Ter Haeghe werd een fietsrek voorzien
thv. de inkom.
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GARAGE

Iedere bewoner heeft de kans om een
garage te huren. Dit wordt verrekend
met de maandfactuur. 

De bewoners van Jeff beschikken over
een eigen ondergrondse garage. 
Er wordt aan de familieleden gevraagd
om bij bezoek gebruik te maken van
deze ondergrondse garage.

Voor meer informatie kan je terecht bij
het infopunt.

WASSERETTE

Zelf je was doen kan in onze
gemeenschappelijke wasserette. Je kan
hiervoor bonnen kopen bij de
woonassistente of via het infopunt.
Hiermee kan je een moment reserveren
in de wasserette. 

De handleiding van de was- en
droogmachine kan je terugvinden in de
wasserette. 

INCONTINENTIEMATERIAAL

Heb je nood aan het gebruik van incontinentiemateriaal? Via onze preferentiële partners
bieden we de mogelijkheid om incontinentiemateriaal aan te kopen aan inkoopprijs. 

Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de woonassistent(e) of aan het
infopunt. 
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Verhuur lokalen & ruimtes

ONTMOETINGSRUIMTE

Organiseer je graag een activiteit, familiefeest, ... dan kan je in 'De Stip' een lokaal huren.
We hebben kleine en grote zalen te huur. 

Catering dien je zelf te voorzien. Vraag meer info over de reservering en voorwaarden via
het infopunt of via de website www.dienstencentra-oostkamp.be.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE STIP

Elke bewoner van een assistentiewoning kan vrij gebruik maken van één van de
ontmoetingsruimtes. Hier kan je gezellig vertoeven met familie en vrienden. Deze
ontmoetingsruimtes zijn vrij toegankelijk met jouw persoonlijke badge. 

De ontmoetingsruimtes bevinden zich op de gelijkvloers Schoonhove 6, Schoonhove 12, 
Jeff en Ter Haeghe. 

Indien gewenst kan je deze ontmoetingsruimte ook reserveren voor een gelegenheid. In de
kasten vind je dan servies en glazen terug. Bestek kunnen we voorzien na aspraak via de
woonassistent(e). Catering dien je zelf te voorzien. 

Vaatwasmachine, koelkast en diepvries zijn aanwezig. 
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Services
Woonassistent(e)
Pastoraal aanbod
Boodschappendienst
Samenwerking met preferentiële diensten
Crisisopvang
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Woonassistent

Pastoraal aanbod

Onze woonassistente Kato Debrabandere kan je iedere weekdag bereiken en dit van
8.30u. - 17.00u.

Telefoonnummer: 050 20 75 90 
E-mail: kato.debrabandere@wzcstjozef.be

Bij afwezigheid of verlof kan je steeds terecht met jouw vragen bij de medewerkers
van het infopunt 050 82 20 40. 

Bewoners van het leef-en zorgdorp hebben de mogelijkheid om op regelmatige basis
samen te komen rond zingevende thema's, begeleid door onze pastoraal
medewerker. 

Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn pastorale uitstappen, afscheidswakes, speciale vieringen, Zin&Zoet, ... 

Voor meer informatie of bij nood aan een gesprek? Vraag info bij de
woonassistent(e) of neem contact op met de pastoraal medewerker. 

Telefoonnummer: 050 20 75 21
E-mail: pastoraal@wzcstjozef.be
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Boodschappendienst

Bakker aan huis

Wil u graag zelf uw boodschappen doen, maar geraak je niet in een supermarkt? 
Dan kan je meerijden met onze minibus. 

Afspraak: elke vrijdag om 13.45u. op het middenplein
Kostprijs: 2 euro 

Bakkerij Emmerick komt meermaals per week brood leveren. 
Telefonisch bestellen: 050 67 02 82

Fruit, groenten, zuivel en diverse

De Fijnbek brengt indien gewenst op dinsdagavond vanaf 17.30u. jouw
boodschappen aan huis. 
Telefonische bestellen: 050 82 22 14

Carrefour Express levert jouw boodschappen gratis aan huis vanaf 25 euro 
Telefonisch bestellen: 0477 55 97 36 
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Naast het woon- en leefgebeuren zetten we eveneens in op het aanbieden van zorg
op maat. We helpen ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen. 

Hierbij werken we samen met enkele preferentiële diensten. Door deze intense
samenwerking garanderen we een goede opvolging.

Voor meer info hieromtrent kan je terecht bij het infopunt of bij de woonassistent(e). 

Uiteraard heb je steeds zelf de vrije keuze om met andere diensten of personen
samen te werken. 

Samenwerking met preferentiële diensten

Pedicure Kapper Logopedie Psychologe

16



Heb je extra hulp nodig? Voel je je niet goed? Ben je gevallen? 

Wij bieden snel hulp bij een onverwachte gebeurtenis. Onze medewerkers zijn
opgeleid om snel en adequaat te reageren bij een noodoproep. 

Indien nodig bekijken we samen met jou om de hulpverlening aan huis (al dan niet
tijdelijk) te verhogen of om een tijdelijk verblijf in 1 van onze kortverblijfkamers te
regelen. Op die manier kan je de extra ondersteuning krijgen die je nodig hebt. 

In nood kan je ons steeds bellen door op de rode knop te drukken. 

Crisisopvang
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Mijn woning

Badge
Telefoon - Videofoon
Internet
Herstelling nodig? 
Huisvuil
Persoonlijke vervoersmiddelen

Praktische tips

"We zijn samen als koppel kunnen verhuizen naar een
assistentiewoning. Wat een cadeau is dat! Wat een geluk! Mijn man
was hier meteen thuis. "Ik ben hier gelukkig, want ik voel me
hier veilig", zei hij. En niet te vergeten: het is hier mooi, fris en we
hebben alles wat we nodig hebben. Ook de band met de andere
bewoners is uitstekend. Dat geeft iedereen een goed gevoel" -
Bewoners assitentiewoning  Leef-en Zorgdorp Sint-Jozef
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BADGE

jouw persoonlijke badge iedere week dient opgeladen te worden aan de e-
badgelezer. Je kan deze vinden naast de voordeur en aan de zijdeur van het
gebouw. Is de badge ingelezen, dan kan je 7 dagen het gebouw en jouw
appartement betreden. 
wanneer je de deur dicht trekt, deze automatisch gesloten is. Wil je deze nog
extra op slot doen, dan houd je je badge tegen het slot en draai je aan de
deurknop. 
je ook een badge kan aanvragen om toegang te verlenen aan jouw
contactpersonen of individuele hupverlerers. 

In onze assistentiewoningen staan jouw comfort en veiligheid voorop. Daarom zijn
alle deuren met een badge te openen in plaats van met een sleutel. 

Wist je dat? 
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TELEFOON

We bieden iedere bewoner van een
assistentiewoning een telefoontoestel
aan met handige functies; een
Grandstream GXV3275. Dit toestel is
gekoppeld aan een videofoon.
Belangrijke berichten worden gepushed
via deze telefoon. 

Uiteraard kan je ook gebruik maken van
een eigen toestel naar keuze. 
Voor de aansluiting van jouw telefonie,
kan u terecht bij het infopunt.
De werking van de telefoon kan je
terugvinden onder de rubriek
"Handleidingen". 

VIDEOFOON

Wanneer er aan de inkomhal gebeld
wordt, hoor je in het appartement een
belsignaal. Je kan de bezoeker zien op
het scherm. 

De werking van de videofoon kan je
terugvinden onder de rubriek
"Handleidingen". 
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Iedere bewoner beschikt over een
broadcast TV en een digibox. Hiermee
kan je meerdere kanalen ontvangen en
heb je een betere beeldkwaliteit. Een
basisabonnement van Telenet zit
inbegrepen in de dagprijs; 

Met de digibox kan je geen
programma's opnemen, uitgesteld
kijken of betalende zenders bekijken.
Hiervoor heb je een digicorder nodig. 

Indien je dit wenst, vermeld dan bij de
leverancier zeker dat je onder het multi-
abonnement valt van Leef- en zorgdorp
Sint-Jozef. Op die manier dient u enkel
voor de aankoop/huur van de digicorder
te betalen. 

INTERNET

Inlog: Sint-Jozef Gasten
Wachtwoord: wzc54879

Met de WIFI- verbinding kan u gratis
gebruik maken van het internet. 

Hoe aanmelden? 

Het is niet toegelaten om een eigen
draadloos netwerk te installeren. 

TELEVISIE
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TECHNISCHE DIENST

Herstelling nodig? 

Onze medewerker van de technische
dienst staat steeds paraat voor u. Hij
herstelt defecten in of aan het gebouw
én aan installaties die eigen zijn aan de
flat. Afhankelijk van de keuze van uw
woning, zullen deze herstellingen al dan
niet aangerekend worden via de
verblijfsnota. Meer info hieromtrent kan
u steeds verkrijgen bij het infopunt of bij
de woonassistent(e). 

Hoe kan je een herstelling aanvragen? 

Vul het meldingsstrookje in en deponeer
deze in de brievenbus van de
woonassistente. De meldingsstrookjes
zijn te vinden in de ontmoetingsruimte
of boven de brievenbus van de
woonassistente. 
Geef dringende herstellingen ook steeds
mondeling door aan het infopunt of aan
de woonassistent(e). 

HUISVUIL

Huishoudelijk restafval
PMD
Papier en karton
Glas

Voor het sorteren van het afval zijn
volgende afvalcontairers voorzien: 

Voor Ter Haeghe staan de containers
op de parking, recht tegenover de
ingang. 

Voor Schoonhove kan je de containers
terugvinden in de hoge garage van de
parking gelegen in de Sint-Jozefsdreef,
naast assistentiewoningen met
huisnummer 6. Binnenkort worden ook
ondergrondse containers voorzien.

Voor woningen in Jeff kan je de
containers terugvinden in de kelder. 

Let op: voor de woningen in Jeff, dien je
voor restafval en PMD gebruik te maken
van de afvalzakken van de gemeente. 
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GEBRUIKERSRAAD

Ten minste één maal per trimester nodigen wij alle bewoners van de 
 assistentiewoningen uit op een gebruikersraad. De gebruikersraad kan advies 
 uitbrengen over alle aangelegenheden die de algemene werking betreft. Ook  bewoners
kunnen vragen stellen. Van deze vergaderingen wordt een verslag opgemaakt die aan
alle bewoners bezorgd wordt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan inzage nemen
van deze verslagen. 

GENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

De voorziening beschikt over een beleid aangaande gensoverschrijdend gedrag. 
De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger kunnen het grensoverschrijdend gedrag
intern melden via de klachtenbehandelaar. De melding kan eventueel ook
telefonisch, al dan niet aanvullend, via het extern meldpunt 1712.

Participatie & 
communicatie

INFORMATIEBROCHURES

Op regelmatige basis wordt je geïnformeerd van nieuwe zaken, activiteitenaanbod, ... via
verschillende informatiebrochures: 'De Lichtstraal' en 'Programmaboekje Lokaal
dienstencentra De Stip'. 

23

KLACHTEN

Heb je een klacht, dan kan je deze steeds mondeling doorgeven aan de
woonassistent(e). Een klacht kan ook schriftelijk of digitaal geregistreerd worden via
de website. Je ontvangt binnen de 3 dagen een bevestiging van je registratie.
 Een medewerker neemt binnen een termijn van 14 dagen contact op.



Er wordt aan de inkomhal gebeld, je hoort een belsignaal en ziet de persoon op het
scherm. 

Neem de hoorn op of duw op de blauwe knop 'opnemen'

Wens je niet op te nemen, duw dan op de rode knop 'ophangen'

Wens je de persoon binnen te laten, druk dan op de blauwe knop 'deur openen'

De schuifdeur aan de ingang gaat nu open

Leg de hoorn terug op

Het scherm gaat over naar het beginscherm 

Handleidingen

VIDEOFOON

1

2

3

4

5

6

7
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Neem de hoorn van de haak

Vorm het telefoonnummer

Druk op de groene toets met de telefoonhorn

TELEFOONTOESTEL

1

2

3

ZELF TELEFONEREN

FAVORIETEN OPSLAAN IN TELEFOONBOEK

Druk op de witte toets met het hoorntje, links onderaan het scherm

Druk op het telefoonboek

Druk op 'nieuw contact'

Geef de naam in en druk op 'verder'

Geef het volledige telefoonnummer in en druk op 'gereed'

Klik op favoriet indien je wenst dat deze naam steeds zichtbaar is op het scherm aan
de rechterkant. Indien je het telefoonnummer wenst op te slaat in het telefoonboek,
maar niet als favoriet, sla je deze stap over. 

Klik op 'opslaan'

1

2

3

4

5

6

7
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Neem de hoorn op 

Druk op het telefoonboek

Selecteer de naam die je wenst op te bellen

Om een favoriet op te bellen, druk je op de naam op de rechterkant van het scherm

1

2

3

TELEFOONNUMMERS UIT HET TELEFOONBOEK OPBELLEN

WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN NUMMERS UIT HET TELEFOONBOEK

Druk op de witte toets met het hoorntje, links onderaan het scherm

Druk op het telefoonboek

Druk lang op het contact dat je wil wijzigen of verwijderen

Klik in het veld van de naam of het nummer en breng de wijzigingen aan

Om een nummer te verwijderen, druk je onderaan op 'verwijderen'

Druk op de witte toets met het hoorntje, links onderaan om te stoppen

1

2

3

4

5

6

4

GEMISTE OPROEPEN RAADPLEGEN EN TERUGBELLEN

Je ziet bij de witte toets met het hoorntje, links onder, een rood bolletje: klik hierop

Je ziet de gemiste oproep, nummer en/of naam, dag en tijdstip

Druk op het hoorntje naast het contact dat je wenst te contacteren

1

2

3
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Je familie kan een bericht verzenden naar jouw telefoon. Ook vanuit het Leef-en
Zorgdorp kunnen we via deze weg informeren over onder meer activiteiten dien
plaats zullen vindenin het Leef-en Zorgdorp. 

Hoe kan een familielid of kennis een bericht versturen naar jouw telefoon? 

Verstuur een sms naar het nummer 0490 44 19 96

Toets het nummer van het gebouw in

Toets het verdiep en het nummer van het appartement in

Toets een spatie in

Typ je bericht

Voobeeld: bericht naar bewoner van Schoonhove 12, eerste verdiep kamer 3: 
12103 Mama, ik kom je om 14u halen 

1

2

3

BERICHTENBORD

4

5
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Contactgegevens
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E-mail: info@wzcstjozef.be
Tel: 050 82 20 40

E-mail: katrien.dewitte@wzcstjozef.be of
lize.vanmeenen@wzcstjozef.be
Tel: 050 20 75 01 (Katrien)
Tel: 050 20 75 02 (Lize)

E-mail: destip@wzcstjozef.be
Tel: 050 20 75 51

E-mail: dcorine.scharley@wzcstjozef.be
Tel: 050 82 20 40

Algemeen directeur: Frank Declerck

Infopunt Leef- en zorgdorp 

Sociale dienst: Katrien Dewitte en Lize Van Meenen

Lokaal dienstencentrum De Stip 

Woonzorgcoördinator: Dorine Scharley

29



Bij ons 
voel je je 
thuis.

"We stonden op het punt naar
de tandarts te gaan, toen mijn
man onwel werd bij de lift. Een
buurvrouw belde de dokter en
mijn man werd naar het
ziekenhuis gebracht. De
ambulance was nog maar
vertrokken, toen de bel ging.
Het was de woonassistente. Ze
kwam vragen wat ze voor me
kon doen en of het zou lukken
om met de wagen naar het
ziekenhuis te rijden. Die
bezorgdheid, die
hulpvaardigheid ... De dagen
erna belde ze me nog geregeld
op, en toen mijn man terug
thuis was, kwam ze op bezoek.
Dat noem ik nog eens
geborgenheid!" - Bewoners
assistentiewoning Leef-en
zorgdorp Sint-Jozef
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In ons leef- en zorgdorp komt u thuis.


