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EEN OPEN 
(T)HUIS

Elckerlyc wil een open huis en thuis zijn, waar de mensen die er 
wonen, werken en op bezoek komen een uitstraling met volgen-
de kenmerken ervaren:
• Zichzelf kunnen zijn in een sfeer van geborgenheid, vrijheid, 

enthousiasme, rust, solidariteit, gezelligheid, vriendschap, ge-
lijkwaardigheid, vertrouwen…

• Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening voor de residen-
ten en de omgeving.

• Een gebouw dat qua concept aangepast is om alle waarden en 
doelstellingen materieel mogelijk te maken. 

Een open huis willen wij zijn en daar doen we samen veel voor.

Vind je het leuk tussen de mensen te zitten en beleef je graag een 
zinvolle dag? Heb je soms wat hulp of zorg nodig, of eerder veel? 

Zorg voor ouderen kan in vele verschillende vormen. 
In het centrum van Wevelgem vind je Elckerlyc:
• een lokaal dienstencentrum
• een groep van 32 assistentiewoningen Ter Meersch
• een kortverblijf met 3 kamers
• een woonzorgcentrum met 60 kamers

Lees snel verder in deze brochure en ontdek ons ruime aanbod.

Sylvie Desmet
directeur 
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ZORGEN 
VOOR EEN 
ZORGZAME
THUIS
Jouw vertrouwde thuis is moeilijk te vervan-
gen. Het woonzorgcentrum Elckerlyc biedt de 
mogelijkheid om gezellig en comfortabel te 
wonen. Een plek waar familie en vrienden zich 
welkom voelen. Een gezellige woonomgeving 
met de privacy van een eigen kamer, alles net-
jes onderhouden en steeds iemand in de buurt 
die voor jou kan zorgen. Dat maakt het verschil.

Met 60 kamers, heeft ons gebouw alle troeven 
in huis om het verblijf voor jou zo aangenaam 
mogelijk te maken. Middenin een groene, rus-
tige omgeving, omringd door een wandelpad is 
het gebouw volledig aangepast aan de noden 
van vandaag en de zorgen van morgen. Jouw 
welzijn is onze grootste zorg. Daarom zetten 
we ons dag en nacht in om zo goed mogelijk 
voor jou te zorgen. Wanneer jij dat nodig hebt.
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ZORG OP MAAT

Dag en nacht, elke dag opnieuw, staan onze 
gespecialiseerde zorgkundigen en verpleeg-
kundigen klaar voor de nodige zorgen aan de 
bewoners. Maar zij staan niet alleen, want echte 
kwaliteit vraagt om meer en daarom staat er 
een gans team klaar voor onze bewoners. 



7

• de afdelingshulpen ondersteunen 
de zorg.

• de hoofdverpleegkundige 
organiseert alle zorgen en begeleidt 
de afdelingshulpen, zorg- en 
verpleegkundigen.

• de zorgcoördinatoren, 
ondersteunen de 
hoofdverpleegkundige in de 
organisatie van de zorg. Daarnaast 
ontfermen zij zich over het algemeen 
welzijn van onze bewoners.

• de sociale dienst regelt de 
verblijven, beheert de wachtlijst. 
Daarnaast worden de bewoners en 
hun familie gedurende het verblijf 
ondersteunt in hun sociale zaken en 
administratie.

• de animatie, zorgt voor ontspanning, 
activiteit en zinvolle dagbesteding.

• de ergotherapeut, ondersteunt onze 
bewoners om zo lang als mogelijk 
zelfstandig te functioneren in het 
dagelijkse leven.

• de kinesitherapeuten, die er zijn 
voor het behandelen en voorkomen 
van bewegingsproblemen

• de eigen keuken bereidt dagelijks 
een gezonde, afwisselende en 
lekkere maaltijd.

• de schoonmaak onderhoudt het 
gebouw en kamers. Hygiëne en 
properheid zijn hun speerpunten.

• de technische dienst, staat in voor 
alle herstellingen en onderhoud van 
het gebouw. 

• de onthaal en administratieve 
medewerkers, staan in voor een 
klantvriendelijk onthaal en een 
correcte administratieve afhandeling. 

• Al dit personeel werkt zeer nauw 
samen en wordt aangestuurd door 
de directeur die verantwoordelijk is 
voor de algemene dagelijkse werking 
van Elckerlyc. De preventieadviseur, 
kwaliteitscoördinator en 
veiligheidscoördinator 
ondersteunen met hun bijzondere 
expertise het volledige team. 
Dankzij de dagelijkse inzet van de 
vele vrijwilligers binnen Elckerlyc 
kunnen we een nog betere zorg- en 
dienstverlening organiseren. 
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1. 
Onze bewoners zijn geen patiënten, 
geen klanten maar echte bewoners 
en worden steeds zo beschouwd. De 
bewoner en zijn eigenheid wordt dan 
ook centraal geplaatst in de werking 
van ons huis. Alle aspecten van het 
leven die voor de bewoner waardevol 
zijn, willen wij dan ook respecteren. 
Wij hebben respect voor privacy, waar-
digheid, autonomie, keuzevrijheid, 
zelfontplooiing, maximale vrijheid, in-
spraak,… De dienstverlening sluit zo 
dicht mogelijk aan bij bij de levenswijze 
van de bewoner. 

ONZE PIJLERS:
BEWONERS, FAMILIE, 
VRIENDEN EN MEDEWERKERS

In een sfeer van openheid en vertrouwen wordt er samen zorg gedragen voor el-
kaar. Bewoners, families, bezoekers, medewerkers streven naar een hoge kwaliteit 
van zorg- en dienstverlening. 

Daarom vragen we onze bewoners en hun familie om actief mee te helpen ons pad 
te vormen en deel uit te maken van onze bewoners- en familieraden. Zo blijven 
we steeds op de hoogte van wat er tussen en onder onze bewoners leeft en komen 
we te weten hoe zij onze zorgen en dienstverlening ervaren.

 Samen blijven we elke dag zoeken hoe we het voor iedereen beter kunnen maken.
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2.
Onze gemeenschap is onderdeel van 
de maatschappij en ook deze relaties 
worden onderhouden. Wij organiseren 
uitstappen en laten ons zien. We laten 
ook de buitenwereld bij ons binnenko-
men en staan open voor iedereen. Zo 
verbinden we mensen.

Familie, vrienden, kennissen zijn on-
misbaar voor het geestelijk en sociaal 
welzijn van onze bewoners. Om deze 
reden worden deze mensen maxi-
maal betrokken. Ze worden aanvaard 
als vertrouwenspersonen, die samen 
met de bewoner zelf, zijn belangen 
opnemen. De bewoner kan steeds vrij 
bezoek ontvangen. In Elckerlyc zijn er 
geen strikte bezoekuren.

3.
Onze medewerkers zijn er voor ieder-
een. Zij voeren hun taken uit volledig 
in functie van onze bewoners. Ze zijn 
bekwaam en deskundig en dragen 
onze bewoners een warm hart toe. 
Beroepsfierheid en verantwoordelijk-
heidszin dragen ze hoog in het vaan-
del. Er wordt aandacht besteed aan 
het uitbouwen van een gespecialiseerd 
aanbod op maat van onze bewoners.
Medewerkers krijgen continu vorming 
en kansen tot eigen professionele ont-
plooiing. Naast het personeel, zetten 
ook vele vrijwilligers zich dagelijks in 
om de doelstellingen binnen Elckerlyc 
te helpen realiseren.



VOLOP 
GENIETEN VAN 
HET LEVEN
Is dat niet iets waar we allemaal veel belang aan hech-
ten? In Elckerlyc is iedereen steeds welkom. Fami-
lie, vrienden, buren, oude gekenden,… er is altijd wel  
iemand te vinden voor een gezellige babbel. De vele 
evenementen die we organiseren zijn de ideale gele-
genheid om de mensen die jou lief zijn uit te nodigen of 
om nieuwe vriendschappen te sluiten.

Wie genieten zegt, denkt in de eerste 
plaats aan lekker eten. Daarom be-
steden we veel tijd en belang aan een 
gevarieerde, evenwichtige en gezonde 
keuken. Daarnaast is er volop ruim-
te voor culinaire verwennerijen zoals 
aperitief, baknamiddag, kaasavond, 
barbecue, mosselsouper,… Belangrijk 
om weten is dat alle maaltijden dagvers 
worden bereid door onze eigen chefs. 
Je kan ook zelf kiezen om op de kamer 
te eten of in de woonkamer. 

Wij bieden jou een gevarieerd gamma 
aan activiteiten. Feesten, optredens, 
filmvoorstellingen, muziek, verwenne-
rijen, uitstappen,… worden regelmatig 
georganiseerd door ons animatieteam. 
Zowel de individuele benadering als 
het groepsgebeuren laten we aan bod 
komen, steeds volgens de vrije keuze 
van de bewoner.
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Persoonlijk 
feestje? 
Daarvoor 

hebben we een 
feestzaaltje waar 

vrienden 
en familie welkom zijn.
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THUIS IN 
EEN EIGEN 

KAMER
Wij streven ernaar om jouw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken en jou met de grootste zorg te 
omringen. Dit doen we met eerbied en respect voor 
jouw persoonlijke levenssfeer. Zorgen voor een om-
geving waar jij je thuis kan voelen is ons hoogste doel. 

Als bewoner heb je een eigen kamer 
die je naar jouw  eigen smaak kan in-
richten. Alle kamers hebben veel 
lichtinval en een vrij zicht naar bui-
ten dankzij ramen op zithoogte. Elke 
kamer is standaard uitgerust met een 
kleerkast, ingebouwde kluis, koelkast, 
tafel, twee stoelen, een elektrisch 
hoog-laag bed voorzien van een com-
fortmatras met daarnaast een nacht-
kastje en een comfortabele relaxzetel. 
Behalve het bed, mogen de meubels 
vervangen worden door eigen meu-
bilair om zo een persoonlijke toets te 
geven aan de kamer. Daarnaast heb je 
ook een eigen badkamer met toilet en 
wastafel.  
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Per acht bewoners is er een volledig 
uitgeruste badkamer voorzien met 
bubbel- en ultrasoon bad, douche en 
de nodige ergonomische en veilige 
hulpmiddelen. 

Op jouw kamer kan je genieten van 
jouw favoriete serie of programma 
want aansluiting voor radio en digitale 
televisie is voorzien. Net als een tele-
foonaansluiting met hetzelfde tele-
foonnummer als bij jou thuis. 

Alle kamers zijn voorzien van een op-
roepsysteem, zodat men altijd hulp 
kan inroepen indien nodig. Naast de 
persoonlijke ruimtes, kan je ook ge-
bruik maken van de gemeenschappe-
lijke ruimtes. 

Op de gelijkvloerse verdieping bevin-
den zich de cafetaria en ontmoetings-
ruimte met tuin en zonnig terras. 

Elke afdeling heeft een woonkamer 
met volledig uitgeruste keuken en ter-
ras die voor iedereen vrij toegankelijk 
zijn. In het kap salon kan je terecht om 
je te laten verwennen.

Wist je dat 
ons gebouw nog 

geen 10 jaar 
oud is?
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De bewoners en bezoekers, hun familieleden en 
vrienden vormen het hart van ons woonzorgcen-
trum. Naar hen wordt er steeds geluisterd want 
ook hun mening is belangrijk. Zo maken we er 
 samen een warme thuis van. 

BEWONERS 
AAN HET 
WOORD

Yolande (95) 
Mijn lievelingsgerecht is de 
ribben van konijn. Ik beleefde 
mooie winter- en zomerva-
kanties met mijn echtgenoot 
en drie kinderen. In 2017 ben ik 
verhuisd naar Elckerlyc. Ik kom 
van een ander wzc.

Marcel (89) 
Ik ben Marcel afkomstig van de 
Wijnbergstraat. Volgend jaar in 
maart word ik 90. Woon sedert 
2017 in Elckerlyc. Ik hou van het 
lekker eten hier en geniet van mijn 
dagelijkse wandeling in de mooie 
groene omgeving. Ik ben altijd blij 
met een bezoek van mijn vriendin 
en mijn kinderen.

Marie Thérèse(82) 
Grote fan van Christophe. Zijn 
liedjes maken me blij. Met 
frietjes en feestjes kan je mij 
gelukkig maken. Blijven lachen 
ook als het eens minder goed 
gaat is een boodschap dat ik 
wil meegeven aan de jeugd.
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Suzanne (95) 
Suzanne trad in het huwelijk met Etienne waaruit twee zonen 
werden geboren Eddy en Julien. Op 16 april 1991 nam Suzanne haar 
intrek in Ter Mote nu al 27 jaar geleden. De verhuis naar Elckerlyc in 
2013 verliep heel goed. Ze is een echte zoetebek. Chocolade, een 
ijsje of taart slaat ze zeker niet af. Het zorgpersoneel doet zijn best 
wat niet vanzelfsprekend is. Je kan een glimlach op haar gezicht 
toveren met een knuffel of wangzoen. 

Willy (78) 
Ik hoor en speel graag muziek op 
piano en orgel. Ook een passie is 
kweken van cactussen. Frietjes 
is zoals veel Belgen mijn nummer 
één. Ik kan uren vertellen over 
de mooie herinneringen van het 
zien spelen op de orgels van Not-
re Dame, basiliek van Dadizele en 
kathedraal Sint-Baafs te Gent. Ze 
zorgen hier goed voor mij.

Clara (86) 
Met goeie patat kan je Clara een 
groot plezier doen. Ik heb twee 
zonen een dochter en 10 kleinkin-
deren. Jouw eigen huis kan je niet 
vervangen maar ik heb het hier 
goed. De deur kan gesloten zijn om 
te slapen wat mij een veilig gevoel 
geeft.

Nizette (88) Noël (93)
Wij zijn het enige koppel die hier woont. Er is veel  variatie van eten 
en activiteiten. Wij genieten  maximaal van de mooie dingen. Wij 
doen nog zoveel mogelijk samen.
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WAT KOST HET?

De dagprijs bedraagt 67,64 euro sinds 1 januari 2023. Dit komt neer op ongeveer 
2.029,20 euro per maand voor de algemene verblijfs- en verzorgingskosten.
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Inbegrepen
• producten voor lichaamsverzorging 
• incontinentiemateriaal
• lakens, bedlinnen, dekbedden
• handdoeken en washandjes
• drank tijdens de maaltijden
• was van persoonlijke kledij
• verzekering burgerlijke aansprake-

lijkheid
• deelname aan de meeste anima-

tie-activiteiten
• digitale televisie 
• wifi

Niet inbegrepen
• kapper, pedicure
• dokterskosten
• medicatiekosten
• drank buiten de maaltijden
• telefoon  

Wie naar Elckerlyc komt hoeft geen 
waarborg te betalen. Er wordt ook 
geen borgstelling gevraagd. De sociale 
dienst ondersteunt de bewoners ook 
bij het aanvragen van tegemoetko-
mingen en sociale voordelen. 

OM TE ONTHOUDEN
De details over de kost-
prijs kun je vragen aan 
onze sociale dienst.
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WACHTLIJST
EN INSCHRIJVINGEN
Iedereen is welkom in Elckerlyc, maar door het beperkt aantal plaatsen werken wij 
wel met een chronologische wachtlijst. Omdat de datum van inschrijving mee be-
palend is voor de wachtlijst, is het aan te raden je vooraf in te schrijven. Dit kan 
reeds vanaf 65 jaar (uitzonderingen mogelijk). 

Neem contact op met onze sociale dienst voor 
vragen en inschrijvingen op de wachtlijst.

Wij geven voorrang aan:
• ouderen of familie uit Wevelgem, 

Gullegem of Moorsele
• ouderen met een hoge zorgnood

• bewoners van assistentiewoningen 
en aanleunwoningen van het Sociaal 
Huis Wevelgem

• ouderen van wie de echtgenoot of 
echtge note al bij ons verblijft.
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OM TE ONTHOUDEN
De exacte voorwaarden kun je lezen in 
onze interne afsprakennota die je terug-
vindt op onze website of die je kan vra-
gen aan onze sociale dienst. 
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Maak een  afspraak 
met Sven  Vercamer 
om ons  volledig 
pakket aan diensten 
en  faciliteiten te 
 ontdekken.

Heb je vragen over het aanbod van Elckerlyc?

Wil je je inschrijven op de wachtlijst?

Heb je een andere vraag?

Vraag dan naar 
Sven Vercamer, sociale dienst.

Woonzorgcentrum Elckerlyc
Elckerlycplein 1
8560 Wevelgem

056 43 55 20
elckerlyc@wevelgem.be

www.wzcelckerlyc.be
www.facebook.be/wzcelckerlyc

WE ZIJN ER 
VOOR JOU


