
Zorgeloos wonen
in hartje Kortrijk 

Comfortabele appartementen 

met zorgaanbod op maat



De Wijngaard in’t kort

- 55 erkende assistentiewoningen met 1 of 2 slaapkamers 
- Uitgerust met moderne keuken en badkamer met aangepaste inloopdouche 
- Privé terras, met uitkijk op tuin of stadscentrum 
- Gezellige centrale hall
- Eigen restaurant met bar
- Zonnig terras en open binnentuin
- Eigen ondergrondse parkeergarage 
- Uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten 
- 24/24u oproepsysteem 
- Inwonende conciërge

Modellen en prijzen

We hebben zeven types van assistentiewoningen beschikbaar, 
verschillend in grootte en ligging. De huur van een 
assistentiewoning in De Wijngaard varieert tussen 35 en 
50 euro per dag. Vraag gerust naar een overzicht van alle 
appartementen met prijzen en plattegrond.

“Een hapje eten in onze eigen bistro, 

genieten van een koffietje op de 

Grote Markt of simpelweg wat kuieren 

doorheen de winkelstraten, het zijn die kleine 

geneugten die het leven glans geven.”

“

Wonen zonder zorgen …

In De Wijngaard woon je in je eigen 

assistentiewoning in alle comfort 

en vrijheid midden in het bruisende 

Kortrijkse stadscentrum. Je eigen plek, 

gezellig ingericht naar je eigen smaak.

Je veilige haven waar je gelijkgestemden 

kan ontmoeten en samen geniet 

van het binnen- en buitenleven.



Bovendien zorgen inwonende conciërge Paul en zijn 
echtgenote Carine niet alleen voor heel wat leven in 
de brouwerij met een gevarieerd aanbod activiteiten, 
maar ook voor een extra gevoel van veiligheid en 
bereikbaarheid. Hun zorghond Billy maakt een 
warme en huiselijke thuis helemaal compleet.

Meer dan 25 jaar kennis en ervaring  

in de ouderenzorg

De uitbating van De Wijngaard is in handen van het 
woonzorgnetwerk Sint Vincentius, dat synoniem 
staat voor een jarenlange ervaring en deskundigheid 
inzake ouderenzorg. Je kan altijd op de diensten 
van Sint Vincentius rekenen als dat nodig is. Ook 
bij acute zorgvragen zorgen we tijdelijk of voor 
een langere termijn voor opvang in kortverblijf, 
crisisopvang of verblijf in het woonzorgcentrum zelf.

Huiselijke gezelligheid in hartje Kortrijk 

- Ingang in Sint-Janslaan en in Wijngaardstraat
- Groene oase van rust in bruisende stadscentrum 
- 350m van de Grote Markt 
- Vlakbij winkelcentrum K (met supermarkt!)
- Op een boogscheuten van de belangrijkste invalswegen
- Op wandelafstand van bus- en treinstation

… maar met kwaliteitsvolle zorg! 

In De Wijngaard sta je er nooit alleen voor. 

Naast het 24/24u permanentiesysteem voor 

noodoproepen kan je rekenen op een full-service 

zorgaanbod, perfect afgestemd op jouw noden. 

De woonassistente begeleidt je naar de juiste 

diensten en staat je bij met raad en daad.

MEER WETEN?

v     056 49 29 20

@     socdewijngaard@gvo.be
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Wens je graag meer info of wil je de 

woonmogelijkheden eens met je eigen 

ogen bekijken, kom dan zeker eens 

langs. Je maakt best een afspraak met 

Eline, woonassistente in De Wijngaard. 

Ze leidt jou en je familie rond en 

beantwoordt alle vragen. Een bezoekje 

is bovendien helemaal vrijblijvend!

Eline Catteeuw

v     056 49 29 20

@     socdewijngaard@gvo.be

Assistentiewoningen

De Wijngaard 

Sint Jansstraat 2

8500 Kortrijk

www.de.wijngaard.gvo.be

Woonzorgcentrum 

Sint Vincentius

Houtmarkt 33

8500 Kortrijk

www.sintvincentius.gvo.be

Woonzorggroep GVO

Hoog Kortrijk

Doorniksesteenweg 215

8500 Kortrijk

www.gvo.be

Kom langs!




