
Een zorgkamer bestaat steeds uit een leefruimte 
met aparte, sluitbare badkamer. De prijs van 
een zorgkamer is afhankelijk van haar ligging.

In de dagprijs van een zorgkamer is onder 
andere het volgende inbegrepen:

• gebruik flatscreentelevisie,
• tv- en telefoonabonnement (telefoonkosten 

niet inbegrepen), 
• gebruik ijskast,
• basisgebruik op internet,
• incontinentiemateriaal,
• maaltijden en zorg

Onze dagprijzen kan u steeds raadplegen op onze website. 
Chris
Zorgkamer

Wilt u ons een vraag stellen?
Bel ons gerust op en vraag naar de sociale dienst.

WZC Weverbos
Jan Van Aelbroecklaan 64, 9050 Gentbrugge
T: 09 330 10 01 • https://www.weverbos.be
E: infosocialedienst@wzcdefoyer.be

Weverbos is een modern woon- en zorgcentrum 
met zorgkamers, assistentiewoningen en 
kortverblijf in Gentbrugge, gelegen naast de 
Gentbrugse Meersen. Door ons constante 
streven naar vakkennis kunnen wij u een 
continuïteit van zorg in alle levensfases bieden.

Wenst u meer over onze visie te weten te 
komen? Vraag dan naar ons gratis boek ‘Thuis is 
waar ik zorgeloos ben’ via info@weverbos.be.
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een knappe geest. Hij was afgestudeerd als dokter 
in de scheikunde. Voor zijn studies en werk hebben 
we zelfs een tijdje in Brussel gewoond. Mijn drie 
kinderen zijn altijd druk in de weer. Vroeger maakte 
ik altijd hun kleedjes, bloesjes en rokjes. Aan jeans 
begon ik niet. Daar had je een speciale machine 
voor nodig die ik niet had. 

Hier in Weverbos heb ik wel een vriendin. Ze is 
potdoof, maar is een echte babbelaar. Ik zorg 
ervoor dat ik duidelijk praat, zodat ze mijn mond 
kan volgen. Zij weet ook nog veel van vroeger.”

“Ik heb mijn moeder gemist in mijn leven. Ze stierf 
toen ik 3 jaar was. Mijn vader was een goede man. 
Hij heeft zich opgeofferd voor zijn vijf kinderen. 
In Gent was hij een gekend beenhouwer. Omdat 
hij het ook met zijn werk zo druk had, ging ik op 
pensionaat.”

“Ik heb graag gelezen, maar nu neem ik genoegen 
met mijn krant. Ik heb het hier goed. Wido, animator 
op De Vlier, doet veel voor ons. Ik ben naar Weverbos 
gekomen voor een assistentiewoning, maar na een 
val ben ik naar deze zorgkamer verhuist. Het is hier 
veilig. 

Veilig

Een goede levenskwaliteit is van groot belang. 
Voel u op uw gemak door middel van de helende 
omgeving. Weverbos is opgebouwd zodat prikkels 
tot een minimum herleid worden. U krijgt 
rust, vrijheid en veiligheid. Een heel team van 
specialisten staat voor u klaar om u van de beste 
zorg te voorzien. 

Faciliteiten

Naast een thuis bieden wij u graag extra comfort 
aan. Maak een afspraak in ons kapsalon of doe uw 
boodschappen in ons winkeltje. Drink eens een 
glaasje in Bistro Weverbos. Elke week stelt ons 
belevingsteam activiteiten voor waar u aan kan 
deelnemen, gaande van optredens, tot uitstappen 
en de lekkerste bereidingen klaarmaken.

Trots op 80!

Wie 80 is, heeft al een heel leven achter zich. Dat 
brengt wijsheid en verhalen met zich mee. Onze 
medewerkers nemen de tijd om naar u te luisteren 
en staan in voor een goede begeleiding waar 
nodig. Wij stellen uw keuzevrijheid en autonomie 
centraal binnen de zorgbeleving.

“Ik heb een kort geheugen,” zegt Chris. “Wat je 
zegt gaat erin, maar daarna is het weg. Ik heb 
schrik om dementie te krijgen en dat ik mijn 
kinderen niet meer zal herkennen.” Chris verblijft 
in een zorgkamer op De Vlier in Weverbos, maar 
dat weerhoudt haar er niet van om van het leven 
te genieten. “Ik ga mee op uitstap naar het MIAT 
en het MSK hier in Gent”, vertelt ze. “Elke week 
ga ik ook naar de kapper. Ik blijf mijn best doen 
om er goed uit te zien.”

Chris heeft nooit stilgestaan in haar leven. 
“Vroeger heb ik nog basketbal gespeeld in onze 
nationale ploeg. Toen we op het punt stonden 
om naar het wereldkampioenschap in Polen te 
gaan voor een wedstrijd, kreeg ik te horen dat 
ik zwanger was. Dan moet je keuzes maken. Ik 
volgde ook elke week turnles en zwemles.” Nu 
is Chris nog steeds in de kinéruimte te vinden. 
“Zolang het gaat. Ik wandel graag, maar ik ben 
snel moe.”

“Het huishouden verwezelijken is niet meer te 
doen. Ik sta er alleen voor. Mijn man is enige tijd 
geleden overleden. Hij had dementie en was deels 
verlamd. Dat was geen gemakkelijke periode. Hij 
wist niet meer wat hij kon doen. Hij had nochtans 


