
Woonzorgcentrum

Sint-JozefMaatschappelijke zetel  
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer 

0417.703.081

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Sint-Jozef
wzcContact

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 
medewerker van onze sociale dienst. Zij helpt u 
graag verder!

Sociale dienst
Sofie Laureys
Tel.: 03 491 96 54
sofie.laureys@zusters-berlaar.be

Dagelijks verantwoordelijke
Inge Engels
Tel.: 03 491 96 59
inge.engels@zusters-berlaar.be

Directeur
Jo Sels
Tel.: 03 491 96 50
jo.sels@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10 · 2560 Kessel

Tel.: 03 491 96 50
info.sjk@zusters-berlaar.be

www.sintjozefkessel.be

Woonzorgcentrum Sint-Jozef is rustig en centraal 
gelegen, op wandelafstand van het centrum 
en in een landelijke omgeving. Hierdoor is het 
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

In ons woonzorgcentrum is er ruimte voor 96 
bewoners en zijn er 3 kamers voor kortverblijf.
Daarnaast werd er samen met de gemeente 
en het OCMW een lokaal dienstencentrum en 
buurtrestaurant opgericht: “De Geburen”. 

We beschikken ook over 16 assistentiewoningen.  
Dergelijke woningen zijn de ideale oplossing 
voor de actieve senior of voor koppels die 
willen genieten van privacy, rust en hun 
zelfstandigheid, zonder nodeloze risico’s te 
nemen. Via een noodoproepsysteem is hulp 
vanuit het woonzorgcentrum immers nooit veraf. 
Wanneer er meer zorg nodig is, zoeken wij voor 
deze bewoners met voorrang een plaatsje in ons 
woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef wil bovenal dat 
bewoners zich thuis voelen. Bezoek hoeft 
daarom niet binnen bepaalde uren te komen 
maar is altijd welkom!



Accommodatie
In ons   woonzorgcentrum    zijn er   3 woongroepen:
Beemdekens-Gasthuisbos en D’Elzen-Visput zijn
“open”, Molenhoek is een beveiligde woongroep, 
voorbehouden voor personen met dementie.

Alle kamers zijn ingericht met het nodige meubilair 
en beschikken over een afzonderlijke badkamer 
met lavabo en toilet. Zowel aan het bed als in de 
badkamer is er een oproepsysteem voorzien.

Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk 
en gezellig mogelijk inrichten door bijvoorbeeld 
eigen meubels (uitgezonderd een bed) mee te 
brengen. Daarnaast beschikt elke woongroep over 
een sfeervolle leefruimte en een badkamer met 
douche en ligbad zodat onze bewoners wekelijks 
van een ontspanningsmomentje kunnen genieten.

Ook voor echtparen beschikken wij over enkele 
specifieke kamers die wij speciaal voor hen 
voorbehouden.

Zorgverlening & begeleiding
Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen 
bieden, werken wij met professionele, multi-
disciplinaire teams.

Hoewel aan ons woonzorgcentrum een arts is 
verbonden, blijft de huisartsenkeuze voor iedereen 
vrij.

Onze enthousiaste ploeg van medewerkers staat 
steeds klaar om iedere bewoner met de best 
mogelijke zorg te omringen.  Hierbij proberen 
wij 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.

Tarieven

Eénpersoonskamer: € 58,74 per dag
Tweepersoonskamer: € 48,68 per dag

Inbegrepen:

• verblijf en verzorging
• maaltijden en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• basishaarzorg (wassen, knippen, brushen)
• voetverzorging
• was van persoonlijk linnen  

(uitgezonderd bij kortverblijf)
• kinesitherapie
• brand- en beperkte burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:

• opleg dokterskosten en medicatie
• tv-aansluiting
• telefoontoestel en kosten gesprekken

Wij vinden het essentieel om op een 
warmmenselijke en vriendelijke 
manier om te gaan met al onze 
bewoners.

“

“
Onze gezellige cafetaria is dagelijks 
voor u geopend!

“
“


