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VOORWOORD 
 
 

De netwerking in de residentiële ouderenzorg blijft een actueel gegeven.  
 

In de loop van de afgelopen decennia en zeker de laatste jaren zijn heel wat groepen en clusters 
van woonzorgcentra ontstaan die een antwoord diende te geven op tal van noden en behoeften 
van zorgvoorzieningen in het algemeen en van ouderenvoorzieningen in het bijzonder. 
 
In de vorige editie van maart 2021 onder de titel:  
 

“NETWERKEN IN DE RESIDENTIËLE OUDERENZORG IN BELGIË. 
(Vlaanderen – Wallonië – Brussel Hoofdstedelijk Gewest)  

Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra  
in de private-vzw, in de private-commerciële en in de publieke sector.” 

 

is ingegaan op die strategische doelstellingen van netwerkvorming.  
 

Na zes edities (april 2015, november 2016, januari 2018, februari 2019, februari 2020 en maart 
2021) volgt thans een UPDATING van de alfabetische lijst en een beschrijving van de vermelde 
netwerken. 
 
 

Ten aanzien van de vorige editie zijn in dit voorwoord twee belangrijke aanvullingen zeker op 
hun plaats. 
 

Een eerste bemerking betreft de beheersvormen van netwerken en clusters.  
Deze werden in een aparte rubriek opgesomd, maar de beheersvormen in de publieke sector 
werden niet vermeld.  
Voor de volledigheid worden de beheersvormen hierna op een rijtje gezet: 
 

Naast de vorm van een 
 

• feitelijke vereniging (d.i. zonder juridisch statuut) 
 

• vereniging zonder winstoogmerk (een vzw) 
 

• commerciële maatschappij onder de vennootschapsvorm van een nv, een bvba, een 
cvba,…al dan niet onder de koepel van een holding, 

 

zijn er in de publieke sector – in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur (22/12/2017) – nog 
een tweetal beheersvormen te onderscheiden, met name, een 
 

• welzijnsvereniging (afgekort WV) (d.i. een vereniging van publiek recht)  
Een lokaal bestuur kan, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor 
maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en 
managementfuncties, een vereniging oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan 
rechtspersonen die winstoogmerk hebben. 
 

• woonzorgvereniging of woonzorgvennootschap (d.i. een vereniging van privaat recht).  
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat met betrekking tot woon- en zorgcentra, - met 
uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van 
ziekenhuisgebonden activiteiten -  het lokaal bestuur lid kan worden van een vzw zoals 
vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Van een vzw, zoals hier vermeld,  moeten minstens een of meer private rechtspersonen die 
zonder winstoogmerk een belangeloos doel nastreven of erkend zijn als een sociale 
onderneming als vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, lid zijn. 
Van die vereniging kunnen daarnaast al dan niet een of meer andere openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, gemeenten, welzijnsverenigingen of andere openbare besturen, lid 
zijn. 
 

In vroegere wetgeving was er ook sprake van ‘autonome verenigingen’ maar deze terminologie 
werkt vandaag erg verwarrend.  
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

4 

Een tweede bemerking ten overstaan van de editie van maart 2021 is dat er - niettegenstaande 
er als uitgangspunt werd genomen dat er sprake is van een ‘netwerk’ of een ‘cluster’ van zodra 
het gaat over twee of meerdere woonzorgcentra (met inbegrip van een woonzorgcentrum met 
twee of meerdere campussen) – er ook ‘zorggroepen‘ werden opgenomen waarin zich slechts 
één woonzorgcentrum aandient, maar waarbij, binnen die ‘zorggroep’, een reeks van 
zorgvoorzieningen aansluiting vindt, met name, assistentiewoningen, thuiszorgdiensten, 
herstelverblijven, kinderopvang, enz…. 
 
Van langsom meer groeit het inzicht - en dat weerspiegelt zich in de ontwikkelingen in de 
welzijns- en gezondheidszorg - dat netwerkvorming meer en meer sector-overschrijdend is: een 
benadering, die ruimer gaat dan het oorspronkelijk uitgangspunt: nl. “netwerken vanaf twee of 
meerdere woonzorgcentra”.  
 

In plaats van een stap terug te zetten, lijkt het meer aangewezen om het oorspronkelijk 
uitgangspunt te verlaten en de blik te verruimen naar een nieuwe notie van netwerkvorming. Een 
opdracht, die reeds ruimschoots in deze UPDATE-editie terug te vinden is bij de opsomming en 
beschrijving van de netwerken, maar die zeker voor verder opzoekwerk in aanmerking komt. Het 
‘woonzorgcentrum’ kan, in dat geval, nog steeds als uitgangspunt en als focus gezien worden. 
 

In 2021 telde onze inventarislijst 178 netwerken: zowel actieve als niet-(meer)-actieve.  
In 2022 zijn er dit inmiddels 201 geworden.  
 

Naast het ontstaan (en/of het ontdekken?) van nieuwe netwerken bleven sommige groepen en 
clusters een beperkte activiteit ontwikkelen, andere werden opgenomen in grotere gehelen (bv. 
Rust- en Verzorgingstehuizen van de Religieuze Ursulinen van Hasselt…) of hebben inmiddels hun 
activiteiten stopgezet (bv. Apeiron, Senior Assist…).  
In het kader van de historiek van de netwerkvorming is een vermelding van deze laatste groepen 
toch te verantwoorden. Zij hebben immers een rol gespeeld in het op gang brengen van de 
netwerkevolutie. 
 

De ‘stijging’ van het aantal netwerken (nl. van 178 naar 201) houdt vooral verband met de 
opname van de ‘netwerken’ in de publiek sector, met name, het tot stand komen van 
welzijnsverenigingen en van woonzorgverenigingen in Vlaanderen. 
 

Zoals in de vorige editie behouden we de keuze voor de opdeling van de netwerken over de drie 
sectoren (privé-vzw – privé-commercieel – publiek) en niet over de drie landsgedeelten van België 
(Vlaanderen – Wallonië – Brussel Hoofdstedelijk Gewest).  
 

Deze idee werd ingegeven vanuit de vaststelling dat netwerken zich over de grenzen van de drie 
landsgedeelten (zelfs over de landsgrenzen) heen aandienen.  
Vooral in de privé-commerciële sector is dit in belangrijke mate het geval. In de publieke sector, 
waar lokale besturen (‘communaal’ en ‘intercommunaal’) een grote rol spelen, geldt dit evenwel niet.  
 

Vandaar de keuze om de inventarislijst en de daarbij horende beschrijvingen op te splitsen in de 
drie sectoren: de private-vzw-sector, de private-commerciële sector en de publieke sector. 
 

Wat blijft opvallen en hetgeen opmerkelijk is bij de netwerken in de verschillende sectoren: 
 

1. In de private-vzw sector is er een groot aantal nl. 114, doch relatief kleinere netwerken.  
Een eerder beperkt aantal  woonzorgcentra in Vlaanderen behoort tot twee of meer 
netwerken. Dit wordt duidelijk aangegeven in de beschrijving van betrokken netwerken. 
 

2. In de private-commerciële sector zijn er minder, nl. 28, maar vooral grotere netwerken  
 

3. In de publieke sector is het aantal netwerken 59.  

Voor ‘Woonzorgcentra en hun netwerken in cijfers’ verwijzen we naar een apart deel (blz. 15 
e.v.) in de editie van maart 2021. Op enkele kleine aanpassingen na zijn de gegevens nog heel 
actueel.  
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Even praktisch in het kader van de inventaris. 
 

De benaming van het netwerk, groep of cluster, aangegeven in een van de kleuren ROOD, 
GROEN of BLAUW, wijst op de sector waartoe het netwerk behoort. 
 

• ROOD verwijst naar de private-vzw-sector; 
 

• GROEN verwijst naar de private-commerciële-sector; 
 

• BLAUW ten slotte verwijst naar de publieke sector. 
 

Deze kleuren worden aangehouden in de titel van de beschrijving van iedere groep, cluster of  
netwerk zodat onmiddellijk duidelijk is tot welke sector deze of gene groep of cluster behoort. 
 
 
Tot slot… 
 

Mijn dank gaat uit naar al degenen die mij in de loop van 2021 en in de eerste maanden van 
2022 nieuwe en actuele informatie hebben bezorgd.  
 

In het bijzonder wil ik hierbij graag volgende personen vermelden:  
 

• Patrick Vyncke, Johan Roels en Walter Sablon van Ouderenzorg van Zorgnet-Icuro o.l.v. 
directeur Bernadettte Van den Heuvel, voor hun bemerkingen, correcties en aanpassingen;  

• Sven Vandendriessche, Managing Director van VDD Consultancy, voor zijn aanvullende 
bijdragen vooral  inzake private-commerciële netwerken; 

• Mike Deschamps, stafmedewerker personeel in zorg / team Zorg & Gezondheid van de 
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), voor zijn kritische bijdragen inzake de 
publieke sector; 

• Jan Hertogen, socioloog, voor zijn cijfergegevens inzake woonzorgcentra in België,o.m. via 
zijn ‘np-data’.  

 
 
 
Paul Derhaeg 
 
Juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Alle opmerkingen, aanvulingen, correcties op foutieve vermeldingen… zijn van harte welkom op dit e-mailadres: 
paul.derhaeg@telenet.be waarvoor uiteraard heel veel dank! 
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ALFABETISCHE INVENTARISLIJST 
VAN NETWERKEN, GROEPEN & CLUSTERS  

IN DE ‘PRIVATE-VZW’-SECTOR, 
IN DE ‘PRIVATE-COMMERCIËLE’-SECTOR EN 

IN DE ‘PUBLIEKE’ SECTOR 
VAN DE RESIDENTIËLE OUDERENZORG IN BELGIË 

 
Toelichting 

 
Van de in totaal 201 vermelde groepen & clusters hebben een beperkt aantal woonzorgcentra, 
die in de lijsten zijn opgenomen, inmiddels hun activiteiten stop gezet en/of zijn opgegaan in 
grotere gehelen. 
Maar - zoals reeds aangegeven in het voorwoord - is een vermelding van deze netwerken in het 
kader van de historiek toch te verantwoorden. Zij hebben immers een rol gespeeld in het op 
gang brengen van de netwerkevolutie. 
 
De benaming van de groep & cluster, aangegeven in een van de kleuren ROOD, GROEN en 
BLAUW wijst  op de sector waartoe het netwerk behoort: 
 

• ROOD verwijst naar de private-vzw-sector; 
 

• GROEN verwijst naar de private-commerciële sector; 
 

• BLAUW ten slotte verwijst naar de publieke sector. 
 

Deze kleuren worden aangehouden in de titel van de beschrijving van ieder netwerk, zodat 
onmiddellijk duidelijk is tot welke sector het betrokken netwerk of cluster behoort. 
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1 ABRAM VZW 
2 ACIS (ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS  SOCIALES ET DE SANTE) 
3 ACSOL (ACCUEIL & SOLIDARITE) 
4 ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN 
5 AMATE VZW 
6 AMPHORA VZW 
7 ANIMA CARE => ANIMA 
8 APEIRON 
9 ARMONEA => COLISEE 

10 ASTOR VZW  

11 ATLANTIS  
12 BARONIE VAN BOELARE 
13 BEJAARDENZORG DE LINDEBOOM  
14 BEJAARDENZORG GRAUWZUSTERS LIMBURG – BEGRALIM 
15 BEN WOONZORGNETWERK  

16 BLIJVELDE WOON- EN ZORGCENTRUM VZW - KORTEMARK  

17 BORGERSTEIN 
18 CARE-ION  

19 CEBIM 
20 CHC GROUPE SANTE SENIORS 
21 CHRISTELIJKE  INTEGRALE GEZONDHEIDS- EN BEJAARDENZORG 
22 CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN OOSTENDE-BRUGGE 
23 CHU UCL NAMUR ASBL 
24 COMPOSTELA  
25 CPAS ANDENNE 
26 CPAS ATH 
27 CPAS CHARLEROI 
28 CPAS COMINES-WARNETON 
29 CPAS FRAMERIES 
30 CPAS MONS 
31 CPAS MOUSCRON 
32 CPAS NAMUR 
33 CPAS TOURNAI 
34 CPAS VERVIERS 
35 CURACARE 
36 CURANDO OLV VAN 7 WEEEN 
37 CURAVI  (ALDEA GROUP)  

38 CWZC ZORGCENTRA 
39 DE HOEKSTEEN 
40 DE KLEINE KASTEELTJES 
41 DE MOLEN  
42 DE NIEUWE KAAI 
43 DE REFUGE 
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44 DELTA PLUS 
45 DOMINO 
46 EMMAUS 
47 ENTREAIDE PROTESTANTE ASBL 
48 EXALTA  
49 FAC SIMILITER 
50 FOYERS SAINT-JOSEPH ASBL 
51 GASTHUISZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN GEEL 
52 GESVESENIOR ASBL 
53 GROEP GASTHUISZUSTERS VAN TURNHOUT 
54 GROEP OASE WOONZORG (Hageland) 
55 GROEP OUDERENVOORZIENINGEN SINT-FRANCISCUS  
56 GROEP ZORG H. FAMILIE (provincie West-Vlaanderen) 
57 GROUPE JOLIMONT ASBL 
58 GROUPE SERENA 
59 GZA WOONZORGGROEP (Antwerpen) 
60 IO-MENS  

61 INAGO 
62 INTEGRO  
63 INTERCOMMUNALE CHR DE HUY  
64 INTERCOMMUNALE INTERSENIORS DE SERAING 
65 ISPPC INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI 

66 
KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN =>KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE 
LEVEN 

67 KORIAN (het vroegere SENIOR LIVING GROUP)  

    uitgebreid met o.a. CORDIA ZORGGROEP, FOYER DE LORK en SENIOR ASSIST  

68 LE NOBLE AGE  
69 LEIEZICHT  
70 MAATSCHAPPIJ VAN KRISTELIJKE LIEFDADIGHEID  
71 MAISON MARIE IMMACULEE ASBL 
72 MSI SINT-JOZEF CM OOSTENDE 
73 MAISONS DE REPOS DU GROUPE RENARD 
74 NETWERK GANDANET 
75 NoVA  –  NETWERK OUDERENZORG VLAAMSE ARDENNEN 
76 NOVADIA 
77 OCMW AALST 
78 OCMW BRUSSEL-STAD 
79 OCMW DENDERMONDE 
80 OCMW ELSENE (IXELLES) 
81 OCMW GENT 
82 OCMW GERAARDBERGEN 
83 OCMW HASSELT 
84 OCMW KORTRIJK  - ZUSTERS AUGUSTINESSEN  

85 OCMW OOSTENDE - ZORG AAN ZEE 
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86 OCMW OUDENAARDE 
87 OCMW UKKEL (UCCLE) 
88 OCMW WEVELGEM 
89 OCURA  
90 ONZE LIEVE VROUW VAN DE KARMEL (Waregem)  
91 ORELIA  
92 ORPEA   
93 OUDERENZORG PHILIPPUS NERI  
94 OUDERENZORG TRIADE  
95 OUDERENZORG WAASLAND  
96 OUDERENZORG ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN  
97 PLACIDUS  
98 PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE  
99 QUATTRO   

100 RESIDENTIE KAREN BVBA Beringen 
101 RUST-EN VERZORGINGSTEHUIZEN V.D. RELIGIEUZE URSULINEN VAN HASSELT   
102 RUSTHUIZEN ZUSTERS AUGUSTINESSEN LIMBURG  
103 RUSTOORDEN DE VLAAMSE ARDENNEN 
104 SAM (provincie West-Vlaanderen) 
105 SENIORENZORG SINT-VINCENTIUS ANZEGEM   
106 SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN   
107 SENIORS PROGRESS G-LINE 
108 SINT-ANNENDAEL GRAUWZUSTERS  
109 SINT-BARBARA  
110 SINT-ELISABETH'S DAL  
111 SINT-MONICA VZW (Oostende) 
112 SIOL  
113 SOLIDUM  
114 SQUATINA  
115 TABOR GROEP (Oost- en West-Vlaanderen)  
116 TER HULST HOESELT   
117 TER KEMPEN (WV) 
118 TRIAMANT (Sint-Truiden, Geluwe, Ronse, Zottegem)  
119 TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG (West-Vlaanderen) 
120 VEZISS (Vzw’s Engageren Zich In een Strategisch Samenwerkingsverband)  
121 VIJVENS  
122 VINCENTHOF (Oostakker) 
123 VINSO  
124 VITAS 
125 VIVALIA 
126 VIVALTO HOME BELGIUM nv    
127 VIVES  => CONECTO vzw   
128 VULPIA CARE GROUP   
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129 WELZIJNSCAMPUS HUIZE SINT ANNA  
130 WELZIJNSVERENIGING DE ZILVEREN ZWAAN - HEIST-OP-DEN-BERG (WV)  

131 WELZIJNSVERENIGING HET DAK IOW KNOKKE-HEIST (WV) 
132 WELZIJNSVERENIGING SINT-GILLIS-WAAS (WV) 
133 WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG TEMSE (WV) 
134 WELZIJNSVERENIGING WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK (WV) 
135 WELZIJNSVERENIGING MINTUS BRUGGE (WV) 
136 WELZIJNSVERENIGING MOTENA ROESELARE (WV) 
137 WELZIJNSVERENIGING OPCURA OPWIJK (WV)  

138 WELZIJNSVERENIGING TER NETHE - HULSHOUT (WV)  

139 WELZIJNSVERENIGING 'ZORG STEKENE' (WV)  

140 WERKEN GLORIEUX    
141 WONEN MET ZORG (Oost-Vlaanderen)   
142 WOON- EN ZORGCENTRA DE FOYER  
143 WOONZORGCENTRUM HEILIG HART   
144 WOONZORG SAMEN OUDER (Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland) 
145 WOONZORGCENTRUM VEILIGE HAVE   
146 WOONZORGCOLLECTIEF  
147 WOONZORGGROEP GVO  
148 WOONZORGGROEP VOORKEMPEN (WV) 
149 WOONZORGNET DIJLELAND     
150 WOONZORGNETWERK EDEGEM (WV)  

151 WOONZORGNETWERK MARIA TROOST 
152 WOONZORGNETWERK SPIRIT  
153 WOONZORGNETWERK VINCENTHOVE  => BEN WOONZORGNETWERK 
154 WOONZORGVERENIGING ARENDONK VZW  
155 WOONZORGVERENIGING BLIJVELDE WOON- EN ZORGCENTRUM VZW - KORTEMARK  

156 WOONZORGVERENIGING  DE LINDE VZW - RONSE  

157 WOONZORGVERENIGING D'EYCKENBRUG VZW - BIERBEEK  

158 WOONZORGVERENIGING TER LUCHTE -  RUDDERVOORDE  

159 WOONZORGVERENIGING 'T HEUVERVELD VZW - WAASMUNSTER  

160 WOONZORGVERENIGING  VZW WOON- EN ZORGCENTRUM  ZOERSEL  

161 WOONZORGVERENIGING VZW WOONZORG WUUSTWEZEL   

162 WOONZORGVERENIGING WZC DE ZONNEWENDE - MEULEBEKE  

163 WOONZORGVERENING WZC VAN LIERDE VZW - HALLE  

164 WOONZORGVERENIGING ZILVERBOS VZW - ZELZATE  

165 WOONZORGZONE DE KOUTER VZW - OUD-HEVERLEE/BLANDEN  

166 ZILVERVOGEL (voorheen CZD SINT-VINCENTIUS) 
167 ZONNEWEELDE  (provincie Antwerpen) 
168 ZORG EN WELZIJN  (KUURNE- Passendale) 
169 ZORG EN WELZIJN ZEDELGEM VZW  
170 ZORGKRACHTPLUS 
171 ZORG IZEGEM (WV)  
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172 ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN (WV)  

173 ZORG LEUVEN (WV) 
174 ZORGBAND LEIE EN SCHELDE (WV) 
175 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN (WV) 
176 ZORGBEDRIJF BRASSCHAAT (WV)  

177 ZORGBEDRIJF HARELBEKE (WV) 
178 ZORGBEDRIJF KLEIN-BRABANT (WV) 
179 ZORGBEDRIJF MEETJESLAND (WV) 
180 ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK (ZOG) (WV) 
181 ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND (WV) 
182 ZORGBEDRIJF SAKURA (WV) 
183 ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN (WV) 
184 ZORGBEDRIJF VILVOORDE (WV) 
185 ZORGGROEP ANTWERPEN  
186 ZORGGROEP CORASEN  
187 ZORGGROEP ECLIPS   
188 ZORGGROEP H. HART  
189 ZORGGROEP HOUTLAND  

190 ZORGGROEP LOMMEL (WV) 
191 ZORGGROEP ORION (WV) 
192 ZORGGROEP ZUSTERS VAN BERLAAR    
193 ZORGNETWERK TRENTO 
194 ZORGPUNT WAASLAND (WV)  

195 ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU  
196 ZUSTERKENS DER ARMEN - PETITES SOEURS DES PAUVRES  

197 ZUSTERS FRANCISCANESSEN (provincie Oost-Vlaanderen)  

198 ZUSTERS VAN LIEFDE JEZUS EN MARIA (provincie Oost- & West-Vlaanderen)     

199 ZUSTERS VAN LIEFDE VAN KORTEMARK   

200 ZUSTERS VAN MARIA VAN INGELMUNSTER  

201 ZWARTZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN HALLE  
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ALFABETISCHE INVENTARISLIJST EN BESCHRIJVING 
VAN NETWERKEN, GROEPEN & CLUSTERS IN DE 

‘PRIVATE-VZW’-SECTOR 
VAN DE RESIDENTIËLE OUDERENZORG  
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1 ABRAM VZW 
2 ACIS (ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS  SOCIALES ET DE SANTE) 
3 ACSOL (ACCUEIL & SOLIDARITE) 
4 ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN 
5 AMATE VZW 
6 AMPHORA VZW 
7 APEIRON 
8 ASTOR VZW 
9 BARONIE VAN BOELARE 

10 BEJAARDENZORG DE LINDEBOOM  
11 BEJAARDENZORG GRAUWZUSTERS LIMBURG – BEGRALIM 
12 BEN WOONZORGNETWERK 
13 BORGERSTEIN 
14 CEBIM 
15 CHC GROUPE SANTE SENIORS 
16 CHRISTELIJKE  INTEGRALE GEZONDHEIDS- EN BEJAARDENZORG 
17 CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN OOSTENDE-BRUGGE 
18 CHU UCL NAMUR ASBL 
19 COMPOSTELA  
20 CURANDO OLV VAN 7 WEEEN 
21 CWZC ZORGCENTRA 
22 DE HOEKSTEEN 
23 DELTA PLUS 
24 DE REFUGE  
25 DOMINO 
26 EMMAUS 
27 ENTREAIDE PROTESTANTE ASBL 
28 EXALTA  
29 FAC SIMILITER 
30 FOYERS SAINT-JOSEPH ASBL 
31 GASTHUISZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN GEEL 
32 GESVESENIOR ASBL 
33 GROEP GASTHUISZUSTERS VAN TURNHOUT 
34 GROEP OUDERENVOORZIENINGEN SINT-FRANCISCUS  
35 GROEP ZORG H. FAMILIE (provincie West-Vlaanderen) 
36 GROUPE JOLIMONT ASBL 
37 GZA WOONZORGGROEP (Antwerpen) 
38 IO-MENS 
39 INTEGRO  

40 
KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN =>KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE 
LEVEN 

41 MAATSCHAPPIJ VAN KRISTELIJKE LIEFDADIGHEID  
42 MAISON MARIE IMMACULEE ASBL 
43 MSI SINT-JOZEF CM OOSTENDE 
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44 NETWERK GANDANET 
45 NoVA  –  NETWERK OUDERENZORG VLAAMSE ARDENNEN 
46 OCURA  
47 ONZE LIEVE VROUW VAN DE KARMEL (Waregem)  
48 OUDERENZORG PHILIPPUS NERI  
49 OUDERENZORG TRIADE  
50 OUDERENZORG WAASLAND  
51 OUDERENZORG ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN  
52 PLACIDUS  
53 PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE  
54 QUATTRO   
55 RUST-EN VERZORGINGSTEHUIZEN V.D. RELIGIEUZE URSULINEN VAN HASSELT   
56 RUSTHUIZEN ZUSTERS AUGUSTINESSEN LIMBURG  
57 SAM (provincie West-Vlaanderen) 
58 SENIORENZORG SINT-VINCENTIUS ANZEGEM   
59 SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN   
60 SINT-ANNENDAEL GRAUWZUSTERS  
61 SINT-BARBARA  
62 SINT-ELISABETH'S DAL  
63 SINT-MONICA VZW (Oostende) 
64 SIOL  
65 SOLIDUM  
66 SQUATINA  
67 TABOR GROEP (Oost- en West-Vlaanderen)  
68 TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG (West-Vlaanderen) 
69 VEZISS (Vzw’s Engageren Zich In een Strategisch Samenwerkingsverband)  
70 VIJVENS  
71 VINCENTHOF (Oostakker) 
72 VINSO  
73 VIVES  => CONECTO vzw   
74 WELZIJNSCAMPUS HUIZE SINT ANNA  
75 WERKEN GLORIEUX    
76 WONEN MET ZORG (Oost-Vlaanderen)   
77 WOON- EN ZORGCENTRA DE FOYER  
78 WOONZORGCENTRUM HEILIG HART   
79 WOONZORG SAMEN OUDER (Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland) 
80 WOONZORGCENTRUM VEILIGE HAVE   
81 WOONZORGCOLLECTIEF  
82 WOONZORGGROEP GVO  
83 WOONZORGNET DIJLELAND     
84 WOONZORGNETWERK MARIA TROOST 
85 WOONZORGNETWERK SPIRIT  
86 WOONZORGNETWERK VINCENTHOVE  => BEN WOONZORGNETWERK 
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87 WOONZORGVERENIGING ARENDONK VZW  
88 WOONZORGVERENIGING BLIJVELDE WOON- EN ZORGCENTRUM VZW - KORTEMARK 
89 WOONZORGVERENIGING  DE LINDE VZW - RONSE 
90 WOONZORGVERENIGING D'EYCKENBRUG - BIERBEEK 
91 WOONZORGVERENIGING TER LUCHTE -  RUDDERVOORDE 
92 WOONZORGVERENIGING 'T HEUVERVELD VZW - WAASMUNSTER 
93 WOONZORGVERENIGING  VZW WOON- EN ZORGCENTRUM  ZOERSEL 
94 WOONZORGVERENIGING VZW WOONZORG WUUSTWEZEL  
95 WOONZORGVERENIGING WZC DE ZONNEWENDE - MEULEBEKE 
96 WOONZORGVERENING WZC VAN LIERDE VZW - HALLE 
97 WOONZORGVERENIGING ZILVERBOS VZW - ZELZATE 
98 ZILVERVOGEL (voorheen CZD SINT-VINCENTIUS) 
99 ZORG EN WELZIJN  (KUURNE - PASSENDALE) 

100 ZORG EN WELZIJN - ZEDELGEM 
101 ZORGKRACHTPLUS 
102 ZORGGROEP ANTWERPEN  
103 ZORGGROEP ECLIPS   
104 ZORGGROEP H. HART  
105 ZORGGROEP HOUTLAND 
106 ZORGGROEP ZUSTERS VAN BERLAAR    
107 ZORGNETWERK TRENTO 
108 ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU  
109 ZUSTERKENS DER ARMEN - PETITES SOEURS DES PAUVRES 
110 ZUSTERS FRANCISCANESSEN (provincie Oost-Vlaanderen) 
111 ZUSTERS VAN LIEFDE JEZUS EN MARIA (provincie Oost- & West-Vlaanderen)    
112 ZUSTERS VAN LIEFDE VAN KORTEMARK  
113 ZUSTERS VAN MARIA VAN INGELMUNSTER 
114 ZWARTZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN HALLE 
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1. ABRAM VZW (WAASLAND) 
 

 
 
Vzw ABRAM is een netwerk dat partners bundelt vanuit algemeen ziekenhuis, jeugdzorg en 
ouderenzorg met als doelstelling het samenbrengen en ondersteunen van zorginstellingen op 
verschillende domeinen: 
- Zorginhoudelijke samenwerking 
- Ondersteuning inzake personeelsbeleid 
- Adviesrol inzake juridische problematieken 
- Algemene dienstverlening 
- Vertegenwoordiging naar beleid en overheid 
- Ondersteuning in ontwikkeling en uitbouw van bestuursorganen. 

 
Zorginhoudelijke samenwerking 
Het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders leidt tot een verbreding van het 
zorgaanbod binnen één samenwerkingsmodel waarbij zorginhoud, zorgkwaliteit en continuïteit 
van zorg op elkaar zijn afgestemd. Het uitwisselen van kennis en ervaring en het uitstippelen van 
zorgtrajecten binnen de samenwerking moet leiden tot een maatgerichte zorgverlening waarbij 
de zorgbehoevende een centrale plaats inneemt. Vzw ABRAM zorgt daar waar nodig voor 
afspraken met externe partners welke zich mee wensen in te schrijven in dit zorgmodel. 
 
Personeelsbeleid, HRM 
Vzw ABRAM geeft ondersteuning in expliciete aangelegenheden inzake personeelsbeheer en 
loonadministratie. Complexere vraagstukken kunnen antwoord krijgen hetzij rechtstreeks vanuit 
het team welke de dagelijkse werking van vzw ABRAM ontplooit hetzij via een gericht kanaal 
naar één van de partners van het netwerk. 
 
Juridische ondersteuning 
Vzw ABRAM zorgt voor juridische adviezen binnen een breed perspectief en staat in voor 
opvolging van dossiers, zowel intern binnen de organisaties als dossiers welke middels extern 
advies worden ondersteund en begeleid. 
 
Algemene dienstverlening 
Vzw ABRAM verleent specialistische dienstverlening aan zijn partners, zoekt mee naar 
oplossingen en maakt een brug tussen de verschillende diensten van zijn leden. Transparante 
samenwerking leidt tot meer efficiëntie en tot het bereiken van een hogere kwaliteit, zowel op 
vlak van processen als op financieel vlak. 
 Vzw ABRAM zorgt voor ondersteuning van de lokale financieel-economische diensten, zorgt 
voor een centrale aankoopstructuur en voor de nodige ondersteuning inzake IT en facilitaire 
dienstverlening. 
 
Vertegenwoordiging naar beleid en overheid 
Vzw ABRAM is een spreekbuis voor de overheid en vertegenwoordigt zijn leden wanneer nodig 
is en staat hen bij in de zoektocht naar geschikte oplossingen met betrekking tot 
maatschappelijke evoluties, erkenningen en ondersteuning in de uitbouw van infrastructuur. 
 
Ondersteuning in bestuursorganen 
Vzw ABRAM ondersteunt elke partner bij invulling van bestuursmandaten in de vereniging van 
het netwerk waar nodig. Vzw ABRAM kan hiervoor rekenen op een groep geëngageerde en 
professionele medewerkers. Desgevallend kan vzw ABRAM middels uitgebreide kennis van het 
ruimere zorglandschap contacten organiseren tussen zijn partners en personen met een hoge 
graad van expertise binnen specifieke domeinen rond de exploitatie van een zorgomgeving. 
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Partners in het netwerk zijn: 
 

Algemeen Ziekenhuis: vzw VITAZ (fusieziekenhuis AZ Lokeren en AZ Nikolaas) met 6 
campussen verspreid over het Waasland); 
 

Bijzondere Jeugdzorg:   
vzw Bijs  
vzw Tehuis Carolus 
vzw De Morgenster 
vzw Beaufort 
 

Ouderenzorg: vzw Samen Ouder (zie verder onder rubriek “SAMEN OUDER WORDEN) 
 

                          
WZC H.Hart-Tereken in Sint-Niklaas (directeur: Hilde Servotte) 
                          
WZC Het Hof in Sint-Niklaas (directeur: Hilde Servotte) 
                         
WZC De Ark in Sint-Niklaas (directeur: Hilde Servotte) 
                         
WZC Grootenbosch in Beveren (directeur: Hilde Servotte) 
 
Bestuursorgaan: 
Gaby Bogaert, Patricia Claessens, Danny De Schepper, Luc De Block, Christiane Caïmo, Koen 
Michiels, Robert Impens, Herman Van de Vyver, Herman Nys (voorzitter), Herman Roelants, 
Daniël Amelinckx, Stefan Van den Brouck, Carl Van den Poel, Luc Van Kemmel, Geert 
Vercauteren, Ward Bohé, Marc Vermeire, Muriel Thienpont en Hilde Servotte. 
  
Directiecomité: 
• Koen Michiels, voorzitter 
• Geert Vercauteren, ondervoorzitter 
• Karlien Van de Velde, secretaris 
• Algemeen directeurs woonzorgcentra 
• Algemeen directeurs voorzieningen jeugdzorg 
• Financieel directeur vzw ABRAM 
• Vertegenwoordiging directie AZ Nikolaas (algemeen directeur – facilitair directeur – directeur 

personeel en organisatie) 
 
Contact: 
 

ABRAM vzw 
Hospitaalstraat 17 
9100 Sint-Niklaas 
tel. 03/760 21 67 
info@vzwabram.be 
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2.ACIS (ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS  SOCIALES ET DE SANTE) 
 

 
 
 

L'ACIS est une Association regroupant 81 institutions en Belgique (réparties dans toute la 
Wallonie et à Bruxelles) et en France, dans le secteur médico-social. 
 
En Belgique notre ASBL compte 64 institutions, plus de 5500 collaborateurs et accueille 
quotidiennement plus de 7000 bénéficiaires. 
 

L'ACIS est également présente en France. 
 Au départ de son siège de Lille, l'ACIS-France gère 16 maisons de repos et de soins et 1 
institution pour personnes en situation de handicap, compte 1200 collaborateurs et 
accueille 1580 résidents. 
 

Secteur d'activités Institutions Bénéficiaires Collaborateur
s 

Belgique 

Maison de repos et de soins 24 3145 2865 

Institutions pour personnes en situation de handicap 15 1167 1164 

Institutions d'aide à la jeunesse 2 150 124 

Crèches et pouponnière 7 402 250 

Hôpitaux Psychiatriques* 6 603 516 

Ecoles d'enseignement spécialisé 7 1435 488 

Centres d'Insertion Socio-Professionnelle 2 80 31 

Maison pour femmes en difficultés 1 25 9 

Siège social     71 

Total Belgique 64 7007 5518 

France 

Maison de repos et de soins 16 1528   

Institutions pour personnes handicapées 1 52   

Siège social à Lille       
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Total France 17 1580 1200 

Total Belgique et France 81 8587 6718 

* Y compris habitations protégées, maison de soins psychiatriques et service de santé mentale 

 
 

L'ACIS a réalisé à ce jour, en Wallonie et à Bruxelles, 71 reprises. 
 

Ces reprises, après réorganisation, ont été regroupées au sein de 64 institutions actives en 3 
secteurs : 
 

1. Secteur Plurielle 
• Hôpitaux Psychiatriques et Service de Santé Mentale 
• Crèches et pouponnière 
• Établissements d'enseignement spécialisé 
• Centres d'Insertion Socio-Professionnelle 
• Maison d'accueil pour femmes en difficultés 

 

2. Secteur P.S.H.-A.A.J. 
• Institutions pour personnes handicapées adultes et enfants 
• Institutions d'aide à la jeunesse 

 

3. Secteur MR-MRS 
 

• Maisons de repos 
• Maisons de repos et de soins 
• Résidence-services 

Les 24 MR et MRS sont les suivantes: 
 

1. FOYER DE LA PROVIDENCE, Route de L’Abbaye 72, 4052 BEAUFAIS 
Tél.: 04/368.74.19 
Fax: 04/368.64.80 
providence-beaufays@acis-group.org 
Directeur : Philippe SOORS 
 

2. CENTRE DE SOINS DE JOUR IIIéme MILLENAIRE, Chaussée de Vleurgat 61,1050 BRUXELLES 
Tél.: 02/639 34 96 
Fax: 02/639 34 20 
centresoinsdejour@acis-group.org 
Directeur Coordinateur : Pierre DEMANET 
 

3. RESIDENCE MALIBRAN, Rue Malibran 39, 1050 BRUXELLES 
Tel: 02/627.81.20 
Fax: 02/627.81.21 
Email: malibran@acis-group.org 
Directeur: Pierre DEMANET 
 

4. MAISON NOTRE DAME, Rue Dufonteney 13, 7141 CARNIERES 
Tél.: 064/43 23 23 
Fax: 064/44 29 35 
homend-carnieres@acis-group.org 
Directeur Coordinateur : Serge LECOMTE 
 

5. CHÂTEAU D’OCHAIN, Rue du Château 1, 4560 LIEGE 
Tél.: 086/34 92 00 
Fax: 086/34 45 16 
chateaudochain-clavier@acis-group.org 
Directrice : Jennifer DELOBB 

 

Anoine,	
Prédidente
,	
Annik	De	
Ronge,	
Vice-
Présidente	
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6. INSTITUT SAINT-JOSEPH, Rue de Warneton 4, 7780 COMINES-WARNETON 
Tél.: 056/85 98 00 
Fax/ 056/85 98 01 
saint-joseph-comines@acis-group.org 
Directrice : Donatienne LEFEBVRE 
 

7. LA PROVIDENCE SAINT-CHRISTOPHE, Rue des Frères Gabreau 7880 FLOBECQ 
Tél. 068/45 78 30 
Fax: 068/44 93 73 
providencesaintchristophe@acis-group.org 
Directeur : Patrick SMOUSSE 
 

8. LE PALATIN, Rue du Calvaire 70, 5150 FRANIERE 
Tél.: 081/44 73 10 
Fax: 081/44 73 20 
palatinfraniere@acis-group.org 
Directrice: Anne TASIAUX 

 

9. INSTITUT NOTRE-DAME DE BANNEUX, Rue Albert Ier 36, F6210RASNES-LEZ-GOSSELIES 
Tél.: 071/85 13 81 
Fax: 071/85 05 03 
ndbanneux-frasnes@acis-group.org 
Directeur : Serge LECOMTE 
 

10. MAISON DE LA SAINTE UNION, Rue du Moulin 9, 7503 FROYENNES 
Tél.: 069/22 17 29 
Fax: 069/22 40 17 
sainte-union-froyennes@acis-group.org 
Directrice : Sophie MORTIER 
 

11. LA CHANTERELLE, Avenue des Combattants 9, 5030 GEMBLOUX 
Tél.: 081/61 21 56  
Fax: 081/61 22 56 
lachanterelle-gembloux@acis-group.org 
Directeur : David MASSON 
 

12. RESIDENCE AURORE, Rue des Comparçonniers 6, 6060 GILLY 
Tél.: 071/30 55 13 
Fax: 071/30 58 34 
auroregilly@acis-group.org 
Directrice Coordinatrice : Anne TASIAUX 
 

13. MAISON BELOEIL, Chaussée de Liège 47, 4811 HENRI-CHAPELLE 
Tél.: 087/44 02 00 
Fax: 087/44 51 01 
beloeil@acis-group.org 
Directeur ; Thierry LEGRAND 
 

14. MAISON SAINT-JOSEPH, Rue Jean Beaucarne 10-12, 7712 HERSEAUX 
Tél.: 056/85 78 30 
Fax: 056/85 78 31 
nursing-herseaux@acis-group.org 
Directeur : Wim WELLEMANS 
 

15. RESIDENCE NOTRE-DAME, Avenue de la Croix-Rouge 1, 4500 HUY 
Tél.: 085/24 40 50 
Fax: 085/24 01 87 
notre-dame-huy@acis-group.org 
Directrice : Valérie DUCHESNE 
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16. LA PROVIDENCE, Rue de l’Hôtellerie 1, 7860 LESSINES 
Tél.: 068/27 08 80 
Fax: 068/27 08 88 
providencelessines@acis-group.org 
Directeur : Patrick MULLENS 
 

17. MAISON SAINT-JOSEPH, Quai de Coronmeuse 5, 4000 LIEGE 
Tél.: 04/228 97 11 
Fax: 04/227 15 51 
saint-joseph-liege@acis-group.org 
Directrice : Suzanne ZANDER 
 

18. MAISON PANNESHEYDT, Route de Hombourg 76, 4850 MONTZEN 
Tél.: 087/78 94 30 
Fax: 087/78 77 31 
pannesheydt@acis-group.org 
Directeur Coordinateur : Thierry LEGRAND 
 

19. RESIDENCE BON AIR, Rue de la Moinerie 31, 4800 PETIT-RECHAIN 
Tél.: 087/39 40 40 
Fax: 087/39 40 25 
bonair-petitrechain@acis-group.org 
Directrice : Sabine HOCHSTENBACH 

 

20. MAISON DE LA FAMILLE, Quartier des Ouyêlis 10, 6767 ROUVROY 
Tél.: 063/43 01 10 
Fax: 063/57 10 89 
sainte-famille-rouvroy@acis-group.org 
Directrice : Chantal DERUETTE 
 

21. MAISON SAINTE-JOSEPHINE SITE DU BELVEDERE, Avenue Reine Astrid 28, 4910 THEUX 
Tél.: 087/53 91 91 
Fax: 087/53 91 92 
sainte-josephine-theux@acis-group.org 
Directrice : Nathalie RUWET 
 

22. MAISON SAINTE-JOSEPHINE SITE DE LA CHAUSSEE, Rue de la Chaussée 25, 4910 THEUX 
Tél.: 087/53 94 11 
Fax: 087/53 94 94 
sainte-josephine-theux@acis-group.org 
Directrice : Nathalie RUWET 
 

23. MAISON DE PROVIDENCE, Chaussée de Renaix 24, 7500 TOURNAI 
Tél.: 069/88 97 30 
Fax: 069/88 97 31 
providence-tournai@acis-group.org 
Directrice : Sophie MORTIER 
 

24. L’AURORE, Chaussée de la Hulpe 737, 1310 LA HULPE 
Tél.: 02/652 25 89 
Fax: 02/652 24 60 
aurore-lahulpe@acis-group.org 
Directeur Coordinateur : David MASSON 
 
 

 Résidence-services : RESIDENCE DU PUY, Chaussée de Vleurgat 61, 1050 IXELLES 
Tél. : 02/627.81.20 
residencedupuy.malibran@acis-group.org 
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ACIS asbl 
 

Conseil d’Administration : 
 

Brigitte Chanoine, Présidente 
Annik De Ronge, Vice-Présidente 
Annick Castiaux 
Jacques Delmotiez 
Vicaire Général Olivier Fröhlich 
Jean Hermesse, 
Agnès Italiano 
Christian Kunsch 
Isabelle Maystadt 
Marylène Pierret 
Marc Poskin 
Laurent Taskin 
Pierre Tempels 
 
Comité de direction : 
 

Bernard Darchy, Directeur-Général 
Philippe Dieudonné, Sécrétaire Général 
Pierre Beck, Sécrétaire-Adjoint 
Pierre Delmanet, Coördinateur MR-MRS 
Christian Robert, Coordinateur PSH-AAJ 
Fean-Philippe Verheye, Coordinateur Plurielle 
 
Contact ACIS asbl : 
 

Siège Social 
Avenue de la Pairelle 33-34 
5000 NAMUR 
Tél. 081/25 12 11 
acisbelgique@acis-group.org 
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3.ACSOL  -  ACCEUIL & SOLIDARITE  
 

 
 

Accueil & Solidarité (ACSOL) est une association regroupant six institutions du secteur 
médico-social dans la province de Namur. Créée en 2008 à l’initiative de la Mutualité 
Chrétienne de Namur, elle regroupe les sites suivants : 
 

Le Centre de soins Sainte-Barbe à Seilles 
Les Centres d’Accueil de Bouge – section personnes âgées et section personnes handicapées 
Le Clair Séjour à Namur 
Les Jours Heureux à Longchamps 
La Résidence la Villette à Gembloux 
La Résidence de l'Univers à Vedrin 
 

Par la fusion de ces différents sites, l’objectif était non seulement d’assurer la pérennité des 
institutions en leur offrant des possibilités supplémentaires de développement, individuellement 
ou collectivement, mais aussi de les faire évoluer dans un secteur confronté à des défis 
importants dont, notamment, le vieillissement de la population. 
  

L’ASBL compte plus de 500 collaborateurs et accueille quotidiennement près de 600 
bénéficiaires. 
 

En termes de capacité d’accueil, Accueil & Solidarité représente : 
 

  
Centre 
Sainte-
Barbe 

Résidence 
La Villette 

Clair 
Séjour 

Jours 
Heureux L'Univers 

CAB - 
Maison 

de repos 

CAB - 
SRA-
SAJA 

TOTAL 

Capacité d'accueil 99 107 87 156 87 189     
Service résidentiel pour 
adultes handicapés             45 45 

Service d'accueil de 
jour pour adultes 
handicapés 

            13 13 

Maison de repos 13 40 21 35 32 24   165 
Maison de repos et de 
soins 77 33 48 80 25 85   348 

Court-Séjour 3 4 10 7 3 14   41 
Centre d'accueil de 
jour   11     7 5   23 

Centre de soins de jour       15 8 25   48 
Résidence Service 6 19 8 19 12 36   100 

 

Les MR-MRS sont les suivantes : 
 

1. Les Jours Heureux, Rue Marcel Hubert 2, 5310 Longchamps – 081/51.23.01 
Directrice : Kristel Carlier 
 

2. Le Clair Séjour, Avenue Reine Astrid 92, 5000 Namur – 081/74.90.00 
Directeur : Laurent Jacquet 
 

3. Les Centres de Soins Sainte-Barbe, Rue Emile Godfrind 101, 5300 Seilles – 085/82.37.37 
Directeur : Antoine Thiry 

4. Les Centres d’Accueil de Bouge, Rue de Saint-Luc 10, 5004 Bouge – 081/21.97.11 
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Directeur : Hugues Amand 
 

5. Résidence de L’Univers, Rue François Lorge 54, 5020 Namur - 081/21.93.93 
Directrice : Odile Jehasse 
 

6. Résidence La Villette, Chaussée de Charleroi 191, 5030 Gembloux – 081/62.58.00 
Directeur : Yves Lardinois 
 
 

Le Conseil d'Administration : 
 

Le Conseil d’Administration se compose de Kathleen Boreux, Benoît Calande, Lucy 
Duchesne-Hotton, Jacques Goderniaux, Claude Hougardy, Claude Limage, Patrick Mailleux, 
Delphine Mathieux, Michel Mercier, Dominique Michel, Renée Poncelet, Christophe 
Plompteux, André Simon, Jocelyne Van Lierde (Présidente), Auguste Vanderstichelen 
 
Directeur Général : 
 

S. Marcq  
 
Siège social :  
 

Accueil et Solidarité asbl 
Chaussée de Louvain, 1081 
5022 COGNELEE 
Tél.: 081/14.02.10 
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4. ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN 
 

 

 
 
 
De Alexianen Zorggroep Tienen kent, onder verschillende benamingen, een zeer rijke 
geschiedenis in de zorgsector regio Tienen.  
 

Op het einde van de 13e en het begin van de 14e eeuw vormden zich in de Lage Landen en 
Rijnland (Nederland, België en Noord-Frankrijk) groepen mannen, leken, die zich bezig- hielden 
met apostolische taken, zoals het verzorgen van zieken en het begraven van doden, vanuit een 
diepe christelijke bewogenheid. Zij werden ‘Cellebroeders’ genoemd.  
Het feit dat zij in aanraking kwamen met besmette patiënten en overledenen, maakte echter dat 
ze vaak ‘persona non grata’ waren voor de bevolking.  
 

In 1472 werd Sint-Alexius aangenomen als patroonheilige, en gingen de Cellebroeders voortaan 
door de geschiedenis als ‘Broeders Alexianen’. 
Alexianen zijn geen mannen van het woord, hun daden spreken. 
 
De drie belangrijkste caritatieve werken van de Alexianen waren de verzorging van pestlijders, 
het begraven van overledenen en de opvang van geesteszieken.  
 
De pestverzorging en het begraven van doden waren vóór 1800 de belangrijkste taken van de 
Alexianen. De stap van verzorgen naar begraven van pestlijders is klein, en in de meeste steden 
kregen de Cellebroeders het alleenrecht om de doden te begraven.  
 
Het verzorgen van geesteszieken, ook karaktergestoorde en moeilijk opvoedbare jongeren 
kwam occasioneel voor in de 16e en 17e eeuw, maar werd vooral vanaf de 18e eeuw de 
voornaamste opdracht van de broeders Alexianen.  
 
In België blijven 4 instellingen over van de broeders Alexianen: in Tienen, Boechout, Grimbergen 
en Henri-Chapelle.  
 
Het beheer van de 3 Vlaamse instellingen werd in 1998 overgedragen aan de Congregatie 
der Broeders van Liefde.  
De Belgische Alexianen waren immers niet meer talrijk genoeg om het veeleisende beheer en 
bestuur van hun initiatieven voldoende kwaliteitsvol te blijven garanderen. Hun geschiedenis, 
inzet en spiritualiteit blijft echter verder leven in het werk dat vandaag wordt geleverd.  
 
Naast de uitbouw van de psychiatrische kliniek, met 5 gespecialiseerde afdelingen, werd in 1976 
ook Hestia vzw opgericht, een initiatief voor beschut wonen, dat evolueerde naar verschillende 
diensten voor de rehabilitatie van personen met een psychische kwetsbaarheid.  
 
In 2002-2003 werd WZC Sint-Alexius gebouwd, nadat de Congregatie der Zusters Passionisten 
een klein rustoord hadden overgedragen aan de broeders Alexianen.  
 
In 2012 nam de Alexianen Zorggroep Tienen WZC Huize Nazareth over in Goetsenhoven.  
 
Met de opening van WZC Passionisten in 2017, groeide de ouderenzorg uit tot een stevige tak 
van de Alexianen Zorggroep Tienen. 
 
 
De Zorggroep van de Alexianen in Tienen bestaat uit:  
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• Psychiatrische Kliniek der Alexianen (voordien Cellebroers, nu Broeders van Liefde, 
Liefdestraat 10),  

 
• WZC SINT-ALEXIUS (Alexianenweg 27), 

 
• WZC HUIZE NAZARETH (Goetsenhovenplein 22) en  

 
• Hestia vzw (Liefdestraat 1)  

 
ALGEMENE DIRECTIE 
Dhr. Bert Lambeir, algemeen directeur 
Dr. An Haekens, medisch directeur 
Mevr. Jill Hermans, directeur zorg 
 

MANAGEMENT 
* Geestelijke gezondheidszorg 
Manager residentiële zorg - Eveline Van Puyvelde 
Manager vermaatschappelijkte zorg - Ariane Dewil 
* Ouderenzorg 
Dagelijks verantwoordelijke WZC Huize Nazareth - Paula Langenaekens 
Dagelijks verantwoordelijke WZC Sint-Alexius - Ruth Neirinck 
Dagelijks verantwoordelijke WZC Passionisten – Ruth Neirinck 
* Organisatie 
Administratief manager - Tine Reniers 
Facilitair manager - Erwin Hermans 
 
OUDERENZORG 
 

1. Woonzorgcentrum SINT-ALEXIUS 
Alexianenweg 27 
3300 Tienen 
Tel: 016/81.59.02 / Fax: 016/80.78.30 
e-mail: wzc.alexius@fracarita.org 
website: www.wzcsintalexius.be 
WZC Sint-Alexius is erkend voor 60 bedden, 5 bedden kortverblijf, 15 plaatsen in een CDV en 
een lokaal dienstencentrum. 
Dagelijks verantwoordelijke : Ruth Neirinck -  ruth.neirinck@fracarita.org  
 

2. Woonzorgcentrum HUIZE NAZARETH  
Goetsenhovenplein 22 
3300 Tienen 
Tel: 016/80.27.06 / Fax: 016/82.23.20 
e-mail: wzc.nazareth@fracarita.org 
Woonzorgcentrum Huize Nazareth kan 159 bewoners huisvesten, gespreid over vier 
verblijfsafdelingen, waarvan één met gesloten deuren voor bewoners die deze beveiliging nodig 
hebben. In “Signorie de Merode” zijn er 11 serviceflats beschikbaar en in “Residentie 
Cappendaele” 26 servicewoningen.  
Er is ook een lokaal dienstencentrum. 
Dagelijks verantwordelijke: Paula Langenaekens - paula.langenaekens@fracarita.org  
 

Hospice “De Klaproos” is een zorginitiatief binnen woonzorgcentrum Huize Nazareth, 
gelegen in het landelijke Goetsenhoven en onderdeel van de Alexianen Zorggroep Tienen. 
Het initiatief werd opgestart in samenwerking met verschillende partners: RZ Heilig Hart 
Tienen, HAZOH en Panal.  
De Klaproos zorgt voor mensen in hun laatste levensfase en probeert hen deze waardig te 
laten doorbrengen in de best mogelijke zorgomstandigheden en in een huiselijke sfeer. Dit 
alles wordt mogelijk gemaakt vanuit een ‘totaalzorg’, voor zowel de gast als zijn/haar 
naasten. De ‘herstelvisie” wordt hiervoor als leidraad gebruikt. Er wordt aandacht 
geschonken aan fysieke zorg, psychische zorg, sociale begeleiding en spirituele opvang. 
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3. Woonzorgcentrum PASSIONISTEN 
Park Passionisten 
3300 Tienen 
Tel.: +32 (0) 16 80 74 11  / Fax : +32 (0)16 80 74 35 
Mail: wzc.passionisten@fracarita.org 
Woonzorgcentrum Passionisten is erkend voor 54 ROB-bedden, 6 bedden kortverblijf, 49 
assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum. 
 
Kaderend in een PROJECT : 
 
“PARK PASSIONISTEN” is een samenwerkingsproject tussen Vastgoed Van Roey en 
Alexianen Zorggroep Tienen 

                                       

 
 
Park Passionisten is een nagelnieuwe woonzorgwijk in het centrum van Tienen: een combinatie 
van comfortabel wonen en kwaliteitsvolle zorgverlening. Met de assistentiewoningen in Park 
Passionisten lanceert Van Roey Vastgoed een vernieuwende woonvorm, geheel op maat van 
onze tijd. 
Het gaat om een groot project met in totaal 113 sociale woningen, een woonzorgcomplex met 
60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, kinderopvang en 50 serviceflats. 
Het project is een voortzetting van de inzet van de Zorggroep voor een woonzorgwijk en een 
woonzorgzone over grenzen heen. Uniek voor het project is de samenwerking met de Sociale 
Huisvestingmaatschappij, waardoor verschillende doelgroepen, jong en oud, zullen 
samenwonen in een wijk van 400 à 450 mensen, met speciale aandacht voor ondersteuning en 
levenslang wonen. 
 
Park Passionisten 1  
3300 Tienen 
Mail: wzc.passionisten@fracarita.org 
Tel.: +32 (0) 16 80 74 11  
Fax.: +32 (0)16 80 74 35 
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5. AMATE VZW 
 

 
Vzw Amate is een groep van 6 woonzorgcentra, gelegen in de provincie Antwerpen. Door hun 
oorsprong uit de zustercongregaties hebben zij een lange zorgtraditie die zich in de eerste 
plaats richt op zorgafhankelijke ouderen en personen met dementie. 
 
WZC HUIZEKEN VAN NAZARETH Sint-Antoniusstraat 21, 2000 ANTWERPEN 
WZC HET GOUDEN ANKER Binnenvaartstraat 50, 2000 ANTWERPEN 
WZC AMANDINA vzw WoonZORG Wuustwezel Bredastraat 737, 2990 WUUSTWEZEL   
WZC SINT JOZEF Koningin Astridlaan 4, 2500 LIER 
WZC O.L.V. VAN TROOST Nazarethpad 107, 2240 ZANDHOVEN 
WZC SINT JOZEF vzw WoonZORG Wuustwezel Gasthuisstraat 11, 2240 WUUSTWEZEL 

 

Als alternatief voor kortverblijf - niet aanwezig in de WZC’s Het Gouden Anker, Huizeken van 
Nazareth en Onze-Lieve-Vrouw van Troost – wordt doorverwezen naar een externe partner: 
namelijk, het Zorghotel Drie Eiken.  
Contact: +32 (0) 3 821 12 11 -  info@drie-eiken.com - Drie Eikenstraat 655 B 2650 Edegem.  
Zorghotel Drie Eiken is een gezamenlijk initiatief van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 
en AZ Monica. www.hotel-drie-eiken.com.  
     
Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe vzw WOONZORG WUUSTWEZEL lid van Amate. Vzw 
WoonZORG Wuustwezel is een gezamenlijk initiatief van: vzw Amate, het OCMW van 
Wuustwezel en de gemeente Wuustwezel.    
 

Naast de woonzorgcentra maken eveneens  de kinderdagverblijven Beata deel uit van de 
groep 

 
 
Bestuursorgaan: 
Rosette Van Overvelt (voorzitter); Jacques de Strycker (ondervoorzitter) • Zr. Ann Palmkoeck; 
Hildegard Hermans; Frans Starckx; Rudy Willem; Jo Claes; Kim Ruysen; Klaartje Theunis.  
Algemeen directeur  
Wim Haentjens  
Financiële directie  
Ingrid Dewinter 
 
Contact vzw Amate : 
 

vzw Amate 
Sint-Antoniusstraat 21 
2000 Antwerpen 
Info : tel. 03/202 88 30 of 03/224 02 50 
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6. AMPHORA VZW WOONZORGVERENIGING => zie WOONZORGGROEP GVO  

 

Amphora vzw als woonzorgverenging maakt  thans deel uit van de Woonzorggroep GVO. 
 
Amphora vzw (een PPS-vzw) is een samenwerkingsinitiatief tussen het private 
woonzorgcentrum Sint Anna vzw en het OCMW Wingene met als doel een aanbod te creëren 
van diverse vormen van ouderenzorg met focus op intra- en transmurale diensten. 
 
Amphora vzw maakte een zorgstrategisch plan voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum 
met 139 woongelegenheden waarin twee bestaande voorzieningen (Sint-Anna van GVO-groep 
en Sint-Amand van OCMW-Wingene) zullen opgaan. Tegelijk wordt het gezamenlijk zorgaanbod 
uitgebreid met een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, vijf 
assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum.  
 
WZC Amphora opende zijn deuren op 14 september 2016 en op deze wijze houden Sint-Anna 
en Sint-Amand op te bestaan als exploitant.  
 
Het bestuur van de vzw Amphora is samengesteld op basis van de inbreng van de partners. Die 
inbreng is divers, maar meetbaar en objectief: het aantal woongelegenheden, knowhow, liduide 
middelen…. In vzw Amphora heeft GVO 70 % in de Algemene Vergadering en de Raad van 
Bestuur, het OCMW 30%. 
Het nieuwe gebouw komt binnen de driehoek Beernemstraat, Tieltstraat en Heilig 
Sacramentstraat te staan.  
 
Als het nieuwe woon- en zorgcentrum er staat, gaan de twee erkenningsnummers van de huidige 
rusthuizen over in Amphora. Ook al het personeel van de twee rusthuizen gaat mee naar 
Amphora en er zal extra personeel aangeworven worden voor de nieuwe afdelingen zoals het 
dienstencentrum. Wat er met de oude rusthuizen moet gebeuren, ligt nog niet vast. 
 
Contact 
 
Amphora vzw, Sint Amandstraat 2, 8750 Wingene 
Tel. 051 65 52 78 - Fax 051 65 69 65 
amphora@gvo.be 
 

Algemeen directeur: Dhr. Hans De Clerck 
 

Sociale dienst:  Mevr. Lieve Iserbyt - Stefanie Goethals 
 

Samenwerking tussen Adagio Residenties Nieuwstraat 17 te Tielt en WZC Amphora  
Amandstraat 2 te Wingene, biedt nieuwe mogelijkheden. 
  

De twee partners hebben de handen in elkaar geslagen voor de bouw van 40 
assistentiewoningen te Wingene: 
• Adagio Residenties uit Tielt staat in voor de aankoop van de gronden en de bouw van 

kwaliteitsvolle assistentiewoningen.    
• Het nieuwe woonzorgcentrum Amphora, een samenwerking tussen Sint Anna 

(Woonzorggroep GVO), de Gemeente en het OCMW, zal instaan voor de professionele zorg- 
en dienstverlening. 
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Met de ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum Amphora in Wingene was reeds een 
belangrijke stap gezet voor een toekomstgericht seniorenbeleid voor Wingene. Naast het aanbod 
van een woonzorgcentrum met de focus op intensieve zorg- en dienstverlening werden ook 
initiatieven genomen ter ondersteuning van de thuiszorg zoals het centrum voor kortverblijf, het 
dagverzorgingscentrum, het lokaal dienstencentrum Geselle, in samenwerking met het OCMW, 
en de permanentieopdracht voor de woningen van De Schakel. 
 

Uit diverse contacten bleek de nood aan assistentiewoningen voor senioren, met de nadruk op 
het zelfstandig wonen ondersteund door een kwaliteitsvolle dienstverlening, in Wingene 
eveneens groot te zijn.  
In hartje Wingene werd in de Pastoor Termotestraat een nieuw project gerealiseerd, nl.  
Residentie Villa Amphora. Daar zijn 40 erkende assistentiewoningen gehuisvest met een 
uitgebreid dienstenaanbod. De uitbating wordt behartigd door het woonzorgcentrum Amphora in 
Wingene, dat vanuit zijn vakbekwaamheid en expertise instaat voor de zorg- & dienstverlening 
op maat.  
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7. APEIRON  
 
APEIRON was een structureel samenwerkingsverband tussen WZC OLV Gasthuis-WZC 
Emmaüs, vzw Zorg en Welzijn en de WZC Zilvervogel Reninge-Woumen-Rekkem.  
Inmiddels is dit zorgnetwerk stopgezet. 
 
De overleg- en samenwerkingsgroep APEIRON groepeerde sinds 2008 6 woonzorgcentra 
in de provincie West-Vlaanderen: 
 

• WZC H. Familie te Kuurne  
Algemeen directeur: Wodka Algoet – campusdirecteur: Nathalie Wybo 

 

• WZC St-Jozef te Passendale 
Algemeen directeur: Wodka Algoet – campusdirecteur: Virginie Delandsheere 
 

• WZC OLV Gasthuis te Poperinge 
Algemeen directeur: Mieke Vandeputte. 

 

en de 3 woonzorgcentra van de  vzw ZILVERVOGEL, (voorheen vzw CDZ SINT-
VINCENTIUS (zie 15. CDZ SINT-VINCENTIUS vzw => ZILVERVOGEL vzw) 
 

• WZC Zilvervogel Rekkem (voorheen OLV Middelares) 
Els Bamelis, directeur Zilvervogel Rekkem – directie.rekkem@zilvervogel.be  

 

• WZC Zilvervogel Reninge (voorheen Hof Ten IJzer) 
Jorgen Sijoen, directeur Zilvervogel Reninge – directie.reninge@zilvervogel.be  
 

• WZC Zilvervogel Woumen (voorheen St-Jozef) 
Katrien Sampers, directeur Zilvervogel Woumen – directie.woumen@zilvervogel.be    

 
Het doel is: krachtenbundeling, beleidsondersteuning, uitwisseling van expertise en 
professionaliteitsbevordering o.m. door het delen van hun kennis en ervaring via werkgroepen 
en projectgroepen, vooral op vlak van algemeen beleid, financieel beleid en bewonerszorg.  
 
APEIRON heeft zijn activiteiten stopgezet. 
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8. ASTOR VZW  
 
 

 
 
Astor vzw is géén klassieke organisatie.  Met zin voor innovatie en ondernemen, promoot 
ASTOR vzw  nieuwe woonvormen die het welzijn van de bewoners bevorderen.  
“We maken expliciete zorg onzichtbaar, op vraag en op maat, en steeds gericht op het 
versterken van de identiteit en autonomie van bewoners. We werken samen met andere 
zorgpartners en integreren hen in het zorgaanbod en de buurt”. 
 

Astor vzw, opgericht op 5 december 2013, is een onafhankelijke Vereniging zonder 
Winstoogmerk (VZW).  Astor realiseert zijn projecten in een publiek-private samenwerking aan 
sociaal rendement – om een hoge kwaliteit van gebouwen toch betaalbaar te houden.   
 

“Art.5 van de statuten: De vereniging heeft tot doel: 
De ondersteuning, ontwikkeloing en exploitatie van (zorg)concepten in de rust- en/of zorgsector met als 
kerngedachte het integreren van zorg in een ruimtelijke context door onder meer een bijdrage te leveren 
tot het realiseren van (kleinschalig) wonen, wqaarbij onder meer (niet-limitatief) getracht wordt om 
• Woontypologieën te creëren onafhankleijk van het zorgprofiel van de zorgbehoevenden; 
• Grootschalige woonomgevingen te realiseren met kleinschalige woongelegenheden; 
• Woonprojecten te realseren met en/of zonder overheidssubsidies; 
• Woonzorg te vermengen met reguliere woonprogramma’s, enz…; 
De vereniging wenst bij te dragen aan de creatie van zorgzame en duurzame buurten die het algemeen 
welzijn bevorderen. 
De vereniging kan alle activiteiten van inrichting, uitbating en beheer van zorgdiensten en -instellingen in 
brede zin ten behoeve van de zorg voor zorgbehoevende personen, inclusief de inrichting en uitbating 
van rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, aanleunwoningen, dagverblijven, enz…”. 
 
Oprichters van vzw Astor zijn: 
 

• Michiel Verhaegen (Berchem) 
• Victor Van den Bergh (Herentals) 
• Gunhilde Van Gorp (Arendonk) 
• NV Plastiche (Dilbeek): Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed,  

De werkelijke leden van de vereniging zijn met ingang van 25 oktober 2019: 
• Michiel Verhaegen 
• Musar nv, opgericht op 4 julki 2014 en met als oprichters zijn: DS-VD Verhaegen Architectenvennootschap, 

Gitschotellei 181,  2060 Antwerpen en Archtectenbureau HLDV, Laar 21, 2140 Antwerpen. 
Uit de statuten van Musar nv: 
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnenland als in het buitenland: 
A. Het ontwikkelen, beheren, realiseren en promoten van duurzame, innoverende projecten met een maatschappelijke 
relevantie, in het bijzonder ten behoeve van de woon-, zorgsector. 
De vennootschap kan in dit verband alle onroerende transacties realiseren, en in het bijzonder, de ontwikkeling, de 
verwerving, het beheer, de inrichting, de overdracht en verhuur van gebouwen voor eigen rekening of voor rekening 
van derden. 
Onder onroerend transacties moet worden verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle transacties met 
betrekking tot een onroerend goed, of het gaat om: 
1. de aankoop, verkoop, ruil van gebouwen, oprichting of overdracht van onroerende zakelijke rechten; 
2. de bouw, renovatie, verbouwing, of afbraak van een onroerend goed; 
3. alle financiel̈e, commerciel̈e, promotionele of juridische regelingen met betrekking tot onroerende goederen alsmede 
tot zakelijke rechten. 
De vennootschap kan dus onder meer alle gebouwde of niet-gebouwde goederen aankopen, verkopen, verhuren of 
huren, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen toekennen of aanvaarden, ze verdelen in loten, alle 
promotionele transacties uitvoeren, advies en alle technische bijstand verlenen in onroerende zaken. 
B. Daartoe kan de vennootschap alle studies uitvoeren, financieringen afsluiten en alle handelingen van afbraak, bouw, 
renovatie en ontwikkeling van onroerende goederen die zij ontwikkelt realiseren, met uitzondering van alle handelingen 
voor dewelke de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereist is. 
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
belangen nemen in andere ondernemingen. 
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Ontstaan van Astor 
 

Astor is ontstaan uit een grote verontwaardiging over de levensomstandigheden van vele 
ouderen in woonzorgcentra.  En uit gedrevenheid en ondernemingszin om een alternatief te 
brengen. 
 

Astor vzw is initiatiefnemer van volgende projecten: 
 

1. Project “Schoolstraat 41 in Wijnegem”: Kleinschalig & zelfstandig wonen voor mensen 
met dementie 

Het eerste project was een bijzonder kleinschalig initiatief in Wijnegem, met vijf tuinwoningen en 
twee zorgflats in een rijhuis in het centrum.  Een kleine maar belangrijke schakel in het 
zorgaanbod voor personen met dementie. 
 

Voor het eerst in Vlaanderen werd er een woonproject opgericht dat zich richt op dementerende 
ouderen die zelfstandig samenwonen in een aangepaste, veilige woonomgeving met optie 
op gepersonaliseerde zorg 
 

In de plaats van voor winstmaximalisatie te gaan, besloot de familie Van der Voort uit Wijnegem 
haar terrein in de Schoolstraat ‘anders’ bewoonbaar te maken.  
Ze zocht en vond de vzw Astor, Bouwonderneming Van Roey en het OCMW van 
Wijnegem bereid om de krachten te bundelen.  
Samen bouwden ze zeven woningen die werden ingericht met het oog op de toekomstige 
bewoners: personen met dementie en echtparen van wie een van de partners kampt met 
dementie. 
 

Het project, 'Schoolstraat 41' te Wijnegem, bestaat uit twee nieuwbouwvolumes 
zorgwoningen: een hoofdgebouw aan de straatzijde met daarachter vijf kleine huisjes waarin 
telkens één of twee senioren zelfstandig kunnen leven. 
Het Dagverzorgingscentrum Klaverblad richt zich tot zorgbehoevende personen waarbij de 
zorg in het thuismilieu onvoldoende georganiseerd kan worden om een kwaliteitsvol leven te 
leiden. Verder wil het centrum de zorg door mantelzorgers verlichten door zorgbehoevende 
personen op bepaalde tijdstippen op te vangen. 
 

In 2013 selecteerde de Vlaamse minister voor Welzijn en Volksgezondheid en de Vlaamse 
Bouwmeester het project  “Levensbestendig wonen zonder overheidssubsidies” van Astor in 
Geel als één van de vijf pilootprojecten zorgvernieuwing in Vlaanderen.  
 
 

2. Project “Klein Veldekens” in Geel 
Het pilootproject zorg, wat ondertussen de naam Klein Veldekens kreeg, diende de zorg opnieuw 
een vanzelfsprekende plaats te geven in de stedelijke ruimte. Op nog geen 400 meter van het 
stadscentrum van Geel zal een innovatieve woonomgeving voor ouderen gebouwd worden door 
vzw Astor.  
Behalve zorgflats biedt Astor plaats aan dertig woongelegenheden voor de bewoners van MPI-
Oosterlo. Het MPI-Oosterlo is een instelling voor mensen met ernstige mentale en lichamelijke 
beperkingen.  
Het project beschikt over 190 zorgflats voor ouderen, verdeeld over een negental gebouwen in 
een ruim park. Alle zorgflats zijn ontworpen als individuele, levensloopbestendige 
assistentiewoningen. Ze staan zowel open voor ouderen met en ouderen zonder nood aan zorg. 
Wanneer een oudere naar Astor verhuist, verhuist hij niet naar een rusthuis of een instelling, 
maar naar een nieuwe, private huurwoning. Met die bijzonderheid dat ze in hun nieuwe woning 
een beroep kunnen doen op zorgondersteuning afhankelijk van hun individuele zorgvraag. De 
negentig RVT-bedden zijn dan ook zogenaamde ‘zwevende bedden’. In Astor hoeft de bewoner 
niet meer te verhuizen. Niet de woning past zich aan, maar wel de zorg. De bewoners houden 
de regie over hun leven zelf in handen. Ze kunnen hun flat zelf inrichten met eigen meubelen. 
Ze staan zelf in voor hun maaltijden. Ze kunnen zelf koken, ze kunnen naar het restaurant in het 
gemeenschapscentrum gaan of een maaltijd laten bezorgen. 
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Naast voornoemde projecten is Astor vzw betrokken nog bij andere initiatieven:  
 

1. Het OCMW van Balen gunde aan Astor – na een openbare procedure – de bouw en exploitatie 
van assistentiewoningen, De Anjers.Op de plaats van het vroegere rusthuis Ter Vest in de 
Veststraat staan nu 62 assistentiewoningen. Het project bestaat uit twee blokken met in één blok 
een ontmoetingsruimte, wassalon en het kantoor van de woonassistent. In de andere blok woont 
het conciergekoppel. De woonassistent is tijdens de kantooruren ter beschikking om de 
bewoners bij te staan. De woningen zijn uitgerust met een noodoproepsysteem dat onmiddellijk 
contact opneemt met de bewoner en het nodige doet om onmiddellijk passende zorg te 
verstrekken. 
De uitbating is in handen van Astor vzw.  Het project is in gebruik sinds maart 2018. 
 

2. En in Hamme kreeg vzw Astor van De Zonnige Woonst de opdracht voor de sanering en 
ontwikkeling van de Tasibel-site. De verlaten site van deze textielfabriek in het centrum van 
Hamme wordt nieuw leven ingeblazen. Astor vzw en De Zonnige Woonst slaan hiervoor de 
handen in elkaar. Samen maken ze er een betaalbare, inclusieve en zorgzame buurt van. 
 

3. De gemeente Haacht breidt haar aanbod aan zorgwonen voor senioren uit met erkende 
assistentiewoningen.  
Residentie “De Mouterij”, residentie “Klapgat” en het lokaal dienstencentrum “De Klap”, 
CORES development, vzw Astor en OCMW Haacht zorgen voor 48 assistentiewoningen 
en 8 wooneenheden in een groepswoning. 

Zo bouwt Astor, al dan niet in samenwerking met mogelijke partners, gestaag aan innoverende 
projecten, met een alternatieve aanpak en steeds gericht op het welzijn van de bewoner.  
 
Contact: 
 

Astor vzw 
Groenhuis 55  
2440 Geel 
0472/51.08.72 
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9. BARONIE VAN BOELARE  

 

BARONIE VAN BOELARE vzw groepeert 5 residentiële ouderenvoorzieningen in Geraardsbergen 
en omgeving, nl.  3 woonzorgcentra en 2 serviceresidenties (assistentiewoningen). 

1. WZC TER LINDEN, Tolstraat 11, 9550 Herzele Tel.: 054 31 11 00 
Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit van 69 bedden. Naast een woonzorgcentrum is 
er ook een centrum voor kortverblijf met 10 kortverblijfkamers. 
Directeur: Maarten Van Nieuwenhove - directie@baronievanboelare.be 

 

2. WZC BARONIE VAN BOELARE, Kasteeldreef 3, 9500 Geraardsbergen Tel.: 054 41 47 15 
Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit van 56 bedden. Het beschikt ook over een 
korverblijfcentrum met 10 kortverblijfkamers. 
Directeur: Maarten Van Nieuwenhove - directie@baronievanboelare.be 

	

3. WZC ’T CAUTERVELT, Leopoldlaan 82, 9500 Geraardsbergen (Ophasselt) Tel.: 
054/31 04 00 

Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit voor 95 residenten, waarvan 60 bewoners in RVT  
Directeur: Maarten Van Nieuwenhove - directie@baronievanboelare.be 
 

Daarnaast beheert en exploiteert de vzw 2 serviceresidenties: 
 

• Serviceresidentie ’t Hooghvelt, (42 appartementen) 
 

• Assistentiewoningen De Vrijheid (15 appartementen) 
 

Het kasteel Baronie van Boelare is sedert 1983 eigendom van de familie Van Nieuwenhove-
Boedt. Onder hun leiding werd het kasteel van de Baronie van Boelare omgebouwd tot een 
hedendaags woonzorgcentrum. 
 

De vzw Baronie van Boelare wordt beheerd door een Raad van Bestuur, met als 
maatschappelijke zetel Leopoldlaan 82 te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt). 
 

Maakt deel uit van de vzw Baronie van Boelare: de vennootschap NEJARI nv (adres: 
Leopoldlaan 82) met als enig bestuurder Maarten Van Nieuwenhove. 
 

Project: 
 

De directie van de vzw de Baronie van Boelare heeft grote plannen met het historische pand en 
de site. Ze kregen van de stad Geraardsbergen een vergunning voor de restauratie en de 
herbestemming van het kasteel, de heraanleg van het de bezoekersparking en de aanleg van 
een voetgangersbrug en een wandelpad. 
 

Het is de bedoeling om in het kasteel ruimten in te richten voor socio-culturele activiteiten, 
tentoonstellingen, seminaries en vergaderingen. Er komt ook een conciërgewoning en op de 
eerste verdieping van de zijvleugel wordt een keuken voor de volledige rusthuisgroep ingericht.  
 

 
Contact :  
 

vzw Baronie van Boelare,  
Kasteeldreef 3 te 9500 Geraardsbergen    
Tel.: 054/41 47 15 - e-mail: admin@baronievanboelare.be - www.baronievanboelare.be 
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Algemeen directeur: Maarten Van Nieuwenhove – 054/13 04 00 - 
(directie@baronievanboelare.be) 
Operationeel directeur:  Lieve Laebens 

Hoofd bewonerszorg: Christel D'Homme 
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10. BEJAARDENZORG DE LINDEBOOM 
 

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie 
van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet. Met deze initiatieven wil 
vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoetkomen aan de huisvestings- en zorgnoden van de 
senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio 
van de Oostkust. 
 

                                              
 
Voor zelfstandig wonende ouderen: 

• Serviceflats Duinenhove te Duinbergen 
• Serviceflats De Westpoort te Blankenberge 
 
Voor thuiswonende ouderen: 

• DVC Lindenhove te Knokke 
• DVC Tilia te Maldegem 
• DVC Zeelinde te De Haan 
• Kortverblijf Lindenhove te Knokke 
• Kortverblijf Polderzicht te Blankenberge 
 
Voor zorgbehoevende ouderen de volgende Woonzorgcentra: 

• WZC Lindenhove te Knokke-Heist 
 
• WZC Polderzicht te Blankenberge 
 
• WZC Tilia te Maldegem 
 
• WZC Olvo (Onze Lieve Vrouw Onbevlekt) te Knokke-Heist. 
 
 
Contact: 
 

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom 
Bremlaan 5 
8300 Knokke-Heist 
tel. 050/63 36 00 
info@lindeboom.be 
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11. BEJAARDENZORG GRAUWZUSTERS LIMBURG : BEGRALIM vzw 
 

                                               
In 1888 stonden de Grauwzusters van Limburg aan de wieg van de Limburgse ouderenzorg.  
Op meerdere locaties biedt de vzw vandaag een gevarieerd aanbod van ouderenvoorzieningen 
aan: van serviceflats (assistentiewoningen), woon- en zorgcentra (rusthuizen) tot 
kleinschalig wonen.  
Het betreft hier telkens recent gebouwde infrastructuur met een hoge comfortgraad.  
Daarnaast ontplooide de vzw thuiszorgondersteunende initiatieven zoals centra voor 
kortverbijf en dagzorg.  
 

De vzw is bovendien co-partner van het Expertisecentrum dementie 'Contact' en gangmaker van 
diverse innovatieve projecten waaronder de mantelzorghuis 'Jong-dement' en 
'Thuiszorgcoachen'.  
 
 

1. Woon- en Zorgcentra: 
 

• WZC EYCKENDAE te Riemst, Eyckendael 14 (tel. 012/25.04.20) 
 

• WZC SINT ELISABETH te Hasselt, Demerstraat 80 (tel. 011/22.40.71) 
 

• WZC SINT FRANCISCUS te Tongeren, Wijkstraat 102 (tel. 012/23 15 45) 
 
 

2.   Kleinschalig wonen Tongeren 
• 't Anker voor personen met dementie 
• Wonen bij jongdementie 

 

3.   Serviceflatsresidenties: 
•      Sint Jozef Tongeren 
•      Juniperus Hasselt 
•      't Demeryck Hasselt 
•      Steinvert Stevoort-Hasselt 
•      Coosterveld Terkoest-Alken 
•      Eyckendaelhof Riemst 
•      De Bonnefant Hasselt 
 
 

4.   Thuiszorgondersteuning 
 

• Centra voor kortverblijf 
• Dagzorgcentrum De Schakel Tongeren 
• Thuiszorgcoach 

 
 

5. Expertisecentrum dementia: Contact Limburg 
 

Samen met het OCMW-rusthuis Zonnestraal te Hasselt organiseert de vzw in de  
provincie Limburg een expertisecentrum dementia. 

  De informatie- en adviesverstrekking die het centrum zal uitwerken beoogt het brede   
publiek op een zeer toegankelijke en laagdrempelige wijze up-to-date te informeren over 
de aandoening dementie, het omgaan met dement gedrag en andere vragen. 

  De bestaande expertisecentra zijn te raadplegen op de website: www.dementie.be en op 
  tel.nr. 070/22 47 77. 
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6. Kennisatelier Archipel 
 

Onderzoek en aanleveren van workingpapers geriatrie. 
 

a. Een “atelier” ! 
Een atelier is een “werkplaats”. Hiermede leggen wij de link met het praktijkgerichte opzet van 
het initiatief. Wij hanteren dus geen naamgeving in de trend van een 'kennis of expertisecentrum' 
wat eerder doet denken aan denktanks waar op academisch niveau onderzoek wordt gepleegd. 
Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is pragmatisch waarbij gezocht 
wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van bestaande of nieuwe inzichten die de zorg 
ten goede komen. 
 

b. Een “psychogeriatrisch” kennisatelier! 
Hulpverleners in woon- en zorgcentra worden steeds meer geconfronteerd met multiple en 
complexe zorg- en begeleidingsnoden. In woon en zorgcentra verblijven immers hoogbejaarden 
die geconfronteerd worden met multi-pathologie. Het gaat hier dikwijls om chronisch 
degeneratieve processen die leiden tot een verminderde fysische gezondheid maar tevens tot 
een afgenomen psychische elasticiteit.  De omgang met psychogeriatrische bewoners stelt 
mogelijk nog een grotere uitdaging. 
Het kennisatelier wil bijdragen tot een kennisvertaling van voorhanden psychogeriatrische en 
psychologische inzichten.  De issues worden bekomen door literatuurstudie, door observaties 
binnen eigen voorzieningen, door analyse van binnen gekomen opmerkingen, door deelname 
aan externe vorming, maar ook door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring, kennis en 
ideeën met 'best of class voorzieningen'.  
Het kennisatelier kan een 'methodiek, omgangs- of begeleidingsvorm' experimenteel 
introduceren of een ziektebeeld als aandachtsgebied' nemen. Bij zorgverbreding worden 
bestaande zorginhoudelijke procedures/methodes/handelwijzen uitgediept zodat deze beter 
aansluiten bij de behoeften en wensen van onze bewoners. Bij zorgverdieping worden nieuwe 
zorgaspecten/domeinen/ issues/ziektebeelden, die tot op heden onvoldoende aandacht kregen 
in de courante werking uitgediept. 
Het kennisatelier Archipel stelt derhalve 2,5 voltijdse medewerkers (0,8 klinisch psycholoog, 0,5 
kinesist, 0,5 master verplegingswetenschappen, 0,5 verpleegkundige, 0,20 ergo) te 
werk. Belangrijk is dat zij steeds deeltijds in de dagelijkse praktijk betrokken blijven. Zo werkt de 
verpleegkundige deeltijds binnen een afdeling maar werkt daarnaast ook deeltijds binnen 
Archipel. Kortom: praktijk en theorie vloeien samen. De voornaamste taken binnen de Archipel 
opdracht zijn:   
• Organisatie van vorming op basis van benodigde competenties, lacunes in de operationele 

werking, versterking van inzichten; 
• Zorgverbreding en zorgverdieping door het initiëren en begeleiden van werkgroepen 

(volgens de principes van projectwerking). Bij wijze van voorbeeld enkele thema's: 
pijnbeleving bij personen met dementie, hoe een omgeving verrijken voor personen met 
dementie, videointeractie als intervisiemethodiek, .....  

Jaarlijks legt het Archipelteam een aantal (publieke) workingspapers neer waarin wordt 
gerapporteerd over het uitgevoerde project. 
 Binnen het kennisatelier Archipel laat één medewerker zich specifiek in met de problematiek 
van 'dementie' (één en ander gebeurt binnen de contouren van het door L.S.M. goedgekeurde 
project 'Atelier dementie Limburg'). Voor deze deelopdracht doen wij, project per project, een 
uitrol over meerdere woon- en zorgcentra in de provincie. 
 

 

Het Bestuursorgaan, dat maandelijks samenkomst, is verantwoordelijk voor de strategische, 
financiële, personele en materiële beleidsbeslissingen.  
 

De RvB is als volgt samengesteld: 
 

Heidi Coppens, HR Manager SKF (voorzitter)  (opvolgster van Bert De Bakker) 
M. Martens, griffier provincie Limburg – op rust. 
M. Dendas, arts – directeur – op rust. 
R. Onclin, burgerlijk ingenieur -projectleider 
M. Hoogmartens, dienst ondernemingen KBC – op rust. 
I. Temmerman, provinciaal directeur KBC – op rust. 
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Peter Bruggen, secretaris Boerenbond 
Riet Vancleuvenbergen, ere-volksvertegenwoordiger 
Martina Braeken, algemeen overste Grauwzusters Limburg 
Dolf Wieers, docent architectuur PHL –  op rust. 
Jeannine Holtappels, docent – op rust. 
 

Het dagelijks beleid wordt waargenomen door Johan Abrahams, algemeen directeur. Hij 
stuurt het vierkoppige directiecomite aan. 
 
 

Contact: 
 

Centrale Administratie: 
vzw Bejaardenzorg GL,  
Demerstraat 80, 3500 Hasselt 
tel. 011/ 22 40 71 
info@begralim.be 
 

Algemeen directeur: Johan Abrahams (directie@begralim.be) 
Directeur Bedrijfsvoering: Karel Dermont (directiebedrijfsvoering@begralim.be) 
Campusdirecteur Hasselt: Wouter Ruyseveldt (campusdirectiehasselt@begralim.be) 
Campusdirecteur Tongeren: Ronald Jacobs (campusdirectietongeren@begralim.be) 
Campusdirecteur Riemst: Karel Dermont (campusdirectieriemst@begralim.be) 
 
Ondertekening Samenwerkingsintentie tussen Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg  en Ocura 
 

Op 23 mei 2018 werd, in aanwezigheid van Minister Vandeurzen, door de respectievelijke 
voorzitters van de Raden van bestuur de samenwerkingsintentie ondertekend tussen de 
v.z.w.  en de zorggroep Ocura die in Limburg een viertal woonzorgcentra beheert (Montenaken, 
Herk De Stad, Beringen en Voeren).  
Samen draagt het samenwerkingsinitiatief  de zorg voor ruim 700 bewoners en stel het hiervoor 
meer dan 780 personeelsleden tewerk. 
 

Motivatie van dit samenwerkingsinitiatief : 
• De ouderenzorg zit in volle transitie waardoor kleinere organisaties het steeds moeilijker krijgen 

om te voldoen aan de eisen die de bewoners, familie maar ook de overheid stellen.  
• Talloze uitdagingen komen op ons af en vereisen de nodige expertise en slagkracht waardoor 

samenwerking en schaalvergroting zich opdringt.  
• Daarenboven komt de financiële bedrijfszekerheid, die de voorbije jaren relatief stabiel was, 

geleidelijk onder druk en dat zeker vanaf het ogenblik van de invoering van het persoonsvolgend 
budget. 
 

De vzw Ocura en de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg zijn beiden “non-profit 
waardengedreven christelijk geïnspireerde organisaties” die een gelijklopende visie 
onderschrijven. Dit is de gezamenlijke basis om een krachtig en professioneel toekomstverhaal 
te schrijven.  
De eerste periode zal voornamelijk gewerkt worden rond concrete operationele domeinen 
(kwaliteitszorg, hospitality …), geleidelijk aan zal de vervlechting ook andere domeinen behelzen. 
 
Vzw Begralim neemt verder de rol van zorgpartner op bij derden… 
 

In maart 2017 werd het project “Coosterveld-groepering van assistentiewoningen” 
gelanceerd.  In het centrum van de deelgemeente Terkoest-Alken werd door Real Estate 
Steps een 20-tal assistentiewoningen gerealiseerd.  Steps tekent voor de infrastructuur, en vzw 
Begralim staat in voor de service en dienstverlening via een zorgabonnement.  
Op de website van Woonzorggroep Begralim: http://www.begralim.be  wordt de contouren van 
de taken geschetst die de zorgpartner opneemt, wat er verstaan wordt onder een ‘mandaat van 
terbeschikkingstelling’, wat de mogelijkheden maar ook de grenzen zijn van erkende 
assistentiewoningen.  
Dit is het derde project (naast Riemst, Stevoort) waarbij de vzw optreedt als zorgpartner. De vzw 
legt zich dus toe op zijn kerntaak: zorg- en dienstverlening en laat de bouwinfra-structuur over 
aan derden. 
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12. BEN WOONZORGNETWERK 
 
WOONZORGNETWERK VINCENTHOVE Roeselare en OPEN KRING vzw Ardooie  startten in 
de loop van 2019 een verregaande samenwerking 
Beide organisaties hebben een lange traditie in de ouderenzorg en hebben elk op eigen kracht 
een netwerk van diensten uitgebouwd. Met de samenwerking willen ze vooral sterker staan om 
antwoorden te vinden op de uitdagingen in de regio Ardooie-Roeselare 
 

Beide organisaties zijn gegroeid uit het initiatief van de Zusters van Liefde van Roeselare. Ze 
zijn ongeveer even groot en zetten beide in op betrokkenheid van en inspraak door bewoners, 
familie, medewerkers en vrijwilligers. 
Jo Debyser, voorzitter van Open Kring : 
"We streven beide naar een eigentijdse vertaling van de christelijke waarden in de dagelijkse 
praktijk en willen de christelijke spiritualiteit levend houden. Dat is onze gemeenschappelijke 
identiteit, debasis van onze mensgerichte aanpak en ons respect voor elke mens". 
. 

Het opzet is de huidige kwaliteit van zorg- en dienstverlening te bestendigen en te verhogen, 
door van elkaar te leren en elkaar te versterken. 
Caroline Flipts, voorzitter van Vincenthove : "Samen willen we een toekomstgericht, positief 
verhaal creëren in Roeselare en Ardooie, door de krachten te bundelen. We willen een warme 
thuis zijn voor onze bewoners en hun familie, een aangename werkomgeving voor onze 
medewerkers, ene sterke organisatie met oog voor vernieuwing en creativiteit die inzet op een 
duurzame toekomst." 
 

Open Kring vzw 
Open Kring vzw zet in op ouderenzorg voor de regio Ardooie-Koolskamp. 
Zij biedt zorg en begeleiding aan ouderen met een zorgvraag die permanent of tijdelijk wonen 
in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius of de assistentiewoningen Hof Ter Linden. Daarnaast 
kunnen thuiswonende ouderen ook een beroep doen op het Dagverzorgingscentrum De Kim, 
de vervoerdienst van Link 58 of het Inloophuis De Loods. In samenwerking met de gemeente 
Ardooie organiseert ze ook de telefonische dienst 't Klapke, maaltijden aan huis en het 'Samen 
Tafelen'-project. 
www.openkring.be 
 

Vincenthove vzw 
Het woonzorgnetwerk Vincenthove vzw is actief binnen de ouderenzorg en is gevestigd in het 
hart van de stad Roeselare. Het woonzorgcentrum Vincenthove ondersteunt, tijdelijk of 
permanent, zwaar zorgbehoevende ouderen bij het wonen en leven. Binnen de groep van 
assistentiewoningen De Rozelaar kunnen mensen terecht die nog zelfstandig kunnen leven. 
Indien gewenst kunnen zij een beroep doen op aangepaste dienstverlening vanuit het 
woonzorgcentrum. 
Ouderen die nog thuis wonen maar overdag wat gezelschap, hulp of ondersteuning zoeken, 
kunnen terecht in het Dagverzorgingscentrum Den Haard, terwijl 
het nachtverzorgingscentrum ook 's nachts deskundige en professionele hulp aanbiedt. 
www.vincenthove.be 
 
BEN is dus de nieuwe naam van het samenwerkingsverband tussen Woonzorgnetwerk 
Vincenthove Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden beide onder één naam 
naar buiten. 
 
Contacten: 
 

- Soetkin Kesteloot, directeur Woonzorgnetwerk Vincenthove 
vzw, soetkin.kesteloot@vincenthove.be - 0474/81.29.01 
- Renaat Lemey, directeur Open Kring vzw, renaat.lemey@openkring.be - 0490/56.04.41. 
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13. BORGERSTEIN  
 

 
 
Borgerstein vzw, opgericht in 1974, is uitgegroeid tot een sociale onderneming die momenteel 
actief is op drie domeinen: zorg voor personen met een beperking, ouderenzorg en sociale 
tewerkstelling. Borgerstein biedt vandaag werk aan meer dan 600 medewerkers. 
Voor de zorg voor personen met een beperking is Borgerstein erkend sinds september 2016 als 
vergunde zorgaanbieder. Het biedt zorg- en dienstverlening in diverse vormen aan: dag- en/ of 
nachtopvang, ambulante begeleiding en begeleid werk. De grootste groep cliënten wordt 
opgevangen in de gebouwen in Sint-Katelijne-Waver, maar er zijn ook verschillende huizen in 
de stad. Naast de 'basiszorg' biedt Borgerstein ook zorg voor personen met 
autismespectrumstoornissen (ASS), personen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid en 
personen met bijkomende motorische problemen. 
 

Als tweede luik biedt Borgerstein tewerkstelling aan personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ons maatwerkbedrijf 'WEBO' is gespecialiseerd in verpakkingsopdrachten, 
elektromontage, groenzorg en enclave (een ploeg van onze werknemers die gaat werken in het 
bedrijf van een van onze klanten). 
Borgerstein is ontstaan in de gebouwen van het vroegere Sint-Jozefseminarie in Sint-Katelijne-
Waver. Door de jaren heen is op hetzelfde terrein het maatwerkbedrijf 'WEBO' gebouwd en een 
volledig nieuwe, residentiële site voor de huisvesting van personen met een beperking. Deze 
site, die op de voormalige moestuin van 'het seminarie' is gebouwd, heeft de naam 'Berkendries' 
gekregen. Hier verblijven er 100 personen met een beperking. 
 

De afdeling OUDERENZORG van Borgerstein vzw omvatte tot voor kort 2 woonzorgcentra: 
nl. De Beiaard: woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden, gelegen op het IJzerenveld 147 
te Sint-Katelijne-Waver en Huize Sinte-Angela: woonzorgcentrum met 65 
woongelegenheden gelegen in de Bosstraat 9A te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.  
      

Thans is de gloednieuwe zorgcampus van Borgerstein is klaar.  
Voor ouderenzorg werden de twee woonzorgcentra Huize Sinte-Angela en De Beiaard 
samengebracht in één nieuw woonzorghuis: ‘Borgerhof’ in Sint-Katelijne Waver. 

 
In september 2019 werd de eerste spadesteek gegeven voor de realisatie van het grote 
masterplan ‘Van Borgerstein naar Borgerwijk’.  
In november en december 2021 verhuisden de bewoners van de opvang voor mensen met een 
beperking en het woonzorghuis naar een gloednieuwe en hypermoderne nieuwbouw.  
De bouw van het nieuwe woonzorghuis, een gebouw voor alle administratieve en logistieke 
functies en de woningen voor personen met een beperking zijn ondertussen afgerond.  
De bewoners van de 120 nieuwbouwkamers hebben allemaal een individuele badkamer met 
douche en de mogelijkheid om gebruik te maken van de talrijke buitenruimtes en cafetaria. 
Woonzorghuis Borgerhof biedt twee woningen voor ouderen met beginnende dementie, vier 
woningen voor personen met matige en gevorderde dementie en twee woningen voor personen 
met fysieke zorgbehoeften. 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

48 

De nieuwe woningen voor personen met een beperking bieden een thuis aan 70 personen 
die nood hebben aan gespecialiseerde zorg. Daarnaast is er ook een dagcentrum gebouwd 
voor zowel 170 interne als voor 50 externe cliënten. 
 

Het vrijgekomen, voormalige seminariegebouw krijgt de komende jaren een nieuwe invulling. 
Sommige delen worden opgeknapt, andere worden dan weer afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw. Er komen in totaal zo’n 200 appartementen, maar ook een kinderdagverblijf, een 
school en een dokterswachtpost. Verder worden er op een ander deel van de site nog 33 
appartementen gebouwd en komen er ook assistentiewoningen. Dat is de laatste fase van het 
masterplan. Op die manier wordt er een echte ‘Borgerwijk’ gerealiseerd, waar mensen met en 
zonder beperking samenwonen in een levendige, groene en duurzame buurt. 
 
BESTUURSORGAAN 

• Dirk Vanstappen (voorzitter) 
• Jan Gysen (ondervoorzitter) 
• Walter Buijs 
• Fatima El Jahouri 
• Linda Cambré 
• Theo De Jonckheere 
• Marc De Win 
• Chris Deweerdt 
• Gunter Naets 
• Nora Nys 
• Jacques Timmerman 
• Elke De Schutter 
• Koen Van der dood 
• Michel Jenné 
• Nils Verstappen 
 
DIRECTIE 

• Geert Milh – algemeen directeur  
• Veerle Van Edom - directeur ouderenzorg 
• Annick Vanaverbeke, directeur gehandicaptenzorg 
• Hans Tops - directeur maatwerkbedrijf WEBO 
• Véronique Van Looveren, directeur personeel & administratie 
• Peter Busschots - directeur financiën 
• Wouter Liekens - directeur logistieke dienst 
• Kathy Marinus – adjunct-directeur logistiek 
 
Contact: 
 
Vzw Borgerstein, IJzerenveld 147 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 tel. 015 56 02 00 
 
Borgerstein vzw Borgerhof, Kapelweg 7, 2860 Sint-Katelijne-Waver,  
 015 56 02 11 borgerhof@borgerstein.be  
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14. CEBIM 
 

 
 
Coördinatie van de Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg - 
Management  vzw  
Coordination Bruxelloise d'Institutions Sociales et de Santé-Management asbl 
 
CeBim vzw groepeert 2 woonzorgcentra: 
 

1. Home Notre-Dame de Stockel,  
Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit van 110 bedden. 
Avenue Baron d’Huart 45, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – Tel.:02/779.06.83 
notredame@cebim.be  
Directrice: Mevr. P De Koster 
 

2. Residentie Sint-Anna, 
Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit van 59 bedden. 
Leopold Wienerlaan 20, 1170 Watermaal-Bosvoorde  
Tel.: 02/660.40.55 
sainteanne@cebim.be 
Directeur: Derek De Wilde 

 
Bestuursorgaan: 
 

Cartuyvels Benoît 
Corluy Baudouin 
Dejaer Christian (voorzitter) 
Delescaille Hugues 
de Vaucleroy Gui 
de Wilde d’Esmael Derek (administrateur) 
Escoyer Claire 
Michotte Bernard (vertegenwoordiger van  het Aartsbisdom Mechelen-Brussel) 
Van Rossem Katrijn 
Van Vyve Paul 
Willemsen Anna 
 
Contact CEBIM vzw: 
 

Léopold Wienerlaan 20 
1170 Watermaal-Bosvoorde 
Tel.: 02/660 40 55 
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15. CHC GROUPE SANTE SENIORS  

 

Le Groupe santé CHC rassemble à Liège  
• des cliniques,  
• des cabinets médicaux,  
• des résidences pour personnes âgées,  
• une crèche et  
• des services opérationnels. 
 

Le groupe compte 1.045 lits aigus, 30 lits MSP (maison de soins psychiatriques) et 707 lits en 
résidences pour personnes âgées. Il emploie 4.243 personnes (tous métiers confondus) et 
occupe 1.091 médecins et prestataires indépendants.	
	

Les Cliniques: 
• Clinique CHC Hermalle 
• Clinique CHC Heusy 
• Clinique CHC Montlégia 
• Clinique CHC Waremme 
	

Les Résidences pour personnes âgées : 
 

1. Résidence CHC Landenne, Rue Jean Tousseul 19, 5300 Landenne s/Meuse – 
085/82.57.16 
Tania Rosseeuw, directrice  
 

2. Résidence CHC Membach, Rue du Pensionnat 7, 4837 Membach – 087/74.22.73 
Maria Zingaro, directrice 
 

3. Résidence CHC Liège Mativa, Quai Mativa 43, 4020 Liège – 04/340.41.00  
Françoise Tellings, directrice 
 

4. Résidence CHC Racour, Rue de Landen 29, 4287 Racour – 019/63.03.00 
Raymond Lenaerts, directeur 
 

5. Résidence CHC Hermalle, Rue Jean Verkruyts 23, 4681 Hermalle s/Argenteau  - 
04/374.81.00 
Christel Moraux, directrice 
 

6. Résidence CHC Banneux Fawes, Rue des Fawes 58, 4141 Banneux – 04/360.82.90 
Carine Hertay, directrice 
 

7. Résidence CHC Banneux Nusbaum, Avenue Nusbaum 21, 4141 Banneux – 
04/228.61.00 
 

8. Résidence CHC Heusy, Drève de Maison-Bois 2B, 4802 Heusy – 087/63.80.00 
Thibaut Lourtie, directeur. 

	
Contact : 
 

Frédéric Cnocquart, directeur du secteur de la personne âgée – frederic.cnocquart@chc.be 
Tél. 04/355.78.01 
 

Carina Henrotin, coordinatrice  des soins pour la personne âgée 
Tél. 04/374.81.00 
 

Stephanie Kauffman, coordinatrice des soins de la personne âgée 
Tél. 04/355.78.00 
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Adresse : 
 

Groupe Santé CHC 
Services administratifs de groupe 
Direction du secteur de la personne âgée 
Boulevard Patience et Beaujonc 9 
4000 Liège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

52 

16. CHRISTELIJKE INTEGRALE GEZONDHEIDS- EN BEJAARDENZORG  
  
Het woonzorgcentrum Huize Ter Walle behoort tot de v.z.w. C.I.G.B. (Christelijke Integrale 
Gezondheids- en Bejaardenzorg vzw – afgekort C.I.G.B. vzw) dat naast een woonzorgcentrum 
ook nog het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vrede exploiteert. 
 

Historiek 
  

Reeds in 1988 werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van Huize Ter Walle. In dat 
jaar immers besliste de congregatie van de zusters van de H. Vincentius om hun rusthuis in de 
Ieperstraat op termijn niet verder uit te baten. Door Caritas West-Vlaanderen werd toen de vraag 
gesteld om in Menen met een project te starten om deze woongelegenheden niet te laten 
verdwijnen. Een vzw werd opgericht en er werd meteen een voorafgaande vergunning 
aangevraagd voor het bouwen van serviceflats. Het zou tot 31 maart 1990 duren vooraleer de 
vzw C.I.G.B. effectief van start kon gaan met het uitbaten van een rusthuis met 48 
woongelegenheden.  
 

Het rusthuis was gelegen in de Wahisstraat in de gebouwen van een vroeger commercieel 
rusthuis dat de deuren diende te sluiten op bevel van de toenmalige minister van Welzijn. 
De vzw kreeg de voorafgaande vergunning en – na een lange lijdensweg van wetswijzigingen - 
uiteindelijk ook de subsidiebelofte en de verschillende subsidiebeslissingen om een nieuw 
rusthuis te bouwen met 90 woongelegenheden, waarvan 30 voor dementerenden. De vzw kocht 
het terrein van de vroegere rubberfabriek Defauw, gelegen Kortrijkstraat 126.  
In 1996 konden de werken beginnen en in september 1999 werd de verhuis een feit. Op 25 
september verhuisden de 48 bewoners uit de Wahisstraat en op 30 september de bewoners uit 
de Ieperstraat. De negen zusters Benedictinessen verhuisden een paar dagen later en geleidelijk 
aan kwamen ook de 30 nieuwe bewoners de rangen vervoegen. Na amper twee maand was de 
bezetting compleet.  
Ondertussen verkreeg de vzw voor 68 van de 90 woongelegenheden het statuut van Rust- en 
VerzorgingsTehuis (RVT). Als enige in de regio Menen-Wevelgem verkreeg onze organisatie 
ook de voorafgaande vergunning voor de exploitatie van een dagverzorgingscentrum met 15 
plaatsen. In september 2000 startte dat centrum zijn werking. 
Sinds mei 2004 is het woonzorgcentrum ook erkend als Centrum voor Kortverblijf (Zorghotel) 
met vier woongelegenheden. Ook een dagverzorgingscentrum werd gerealiseerd. Het nieuwe 
gebouw van ‘t Vermaak werd recent in gebruik genomen en biedt een prachtig, recent en huiselijk 
kader, omgeven door een zeer mooie en rustige omgeving. ‘t Parkhuis is momenteel in aanbouw. 
De bezoekers van dit centrum worden momenteel ondergebracht in het hoofdgebouw, in zaal 
Klaverdrie. 
De nieuwbouw van 32 assistentiewoningen op de rand van het Brouwerspark en aan de 
Kortrijkstraat werden in gebruik genomen in 2012.  
 
WZC Huize Ter Walle is thans erkend voor 94 woongelegenheden (90 woongelegenheden en 
4 CKV), 22 plaatsen centrum voor dagverzorging en 2 groepen van assistentiewoningen: 
residentie Benedictinenhof met 10 woongelegenheden en residentie De Rotonde met 22 
woongelegenheden.  
 
Bestuursorgaan:  
  

Voorzitter: Dhr Peter Depoot 
Gedelegeerd bestuurder: Dhr Frans Vandamme 
Secretaris: Mevr. Veroniek Desombere 
Leden: E.H. Chris Deconinck, Mevr. Veerle Larmuseau, Mevr. Mia Van Derheyden, Dhr. Geert 
Demeulemeester, Dhr. Peter Pille, Dhr. Joël Vanheule, Not. Louis Vermeulen 
Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Debbie Janssens, algemeen directeur.  
 

• Het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede is gelegen in de Bruggestraat 57-
59 en is erkend voor 154 bedden (30 A, 90 T en 30 Tg en 4 nachthospitalisatie) en 79 plaatsen 
daghospitalisatie. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Serge Deboever, algemeen 
directeur (www.pcmenen.be). 
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• Huize Ter Walle is gelegen in de Kortrijkstraat 126 en is erkend voor 94 woongelegenheden 
(68 RVT, 22 ROB en 4 CKV), 15 plaatsen dagverzorgingscentrum en 2 groepen van 
assistentiewoningen: residentie Benedictinenhof  met 10 woongelegenheden en residentie De 
Rotonde met 22 woongelegenheden. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Debbie 
Janssens, algemeen directeur. 
 
Voor beide exploitaties is een gemeenschappelijk comité Preventie en Bescherming, een 
gemeenschappelijke ondernemingsraad en een gemeenschappelijke bedrijfsrevisor. 
 
Contact WZC Huize Ter Walle : 
 
Kortrijkstraat 126 
8930 Menen 
tel: 056/52.17.40 
fax: 056/53.02.46 
e-mail: info@htw.be 
 
 
HUIZE TER WALLE maakt deel uit van “TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG” 
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17. CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN OOSTENDE - BRUGGE  
                                                                     => nieuwe benaming : SQUATINA 

 
De CM heeft in de regio’s Oostende (2) en Brugge (1) drie woonzorgcentra (die nauw 
samenwerken zowel op het vlak van het beheer (gemeenschappelijke voorzitter van de Raad 
van Bestuur) als op het vlak van de exploitatie (directieoverleg, ondersteuning en uitwisseling 
gegevens). Daarnaast zijn er nog 2 groepen van Assistentiewoningen, 1 Centrum voor 
Dagverzorging en 1 Centrum voort Kortverblijf. 
 
Deze woonzorgcentra maken deel uit van DELTA PLUS en ZORGKRACHTPLUS 
 
Regio Oostende: 
 

• WZC Sint-Jozef (nieuwe benaming: WZC Ponton) Nachtegalenlaan 38 te 8400 Oostende 
 

• WZC Haerlebout Duinenweg, 390 te Middelkerke 
 

Contactadressen: 
 

vzw MSI Sint-Jozef  
Nachtegalenlaan, 38 
8400 Oostende 
059/55 10 30 
Connie Depotter, algemeen directeur 
 

CM-Oostende 
Ieperstraat 10 
8400 Oostende 
059/55 26 11 
 

Regio Brugge: 
 
 

• WZC Engelendale, Vlamingdam, 34 te 8000 Brugge 
 
 

Contactadressen: 
 

vzw WZC Engelendale CM 
Vlamingdam 
8000 Brugge 
050/33 68 19 
Rik Coture, algemeen directeur. 
 

CM-Brugge 
Oude Burg, 19 
8000 Brugge 
050/44 05 00. 
 

In een Bijzondere Statutaire Algemene Vergadering werd op 19 december 2018 het beheer en 
de exploitatie van vzw Engelendale overgedragen aan de vzw Medico-Sociale Instellingen Sint-
Jozef en deze naam wordt gewijzigd in “vzw SQUATINA”. 
Reeds eerder (nl. op 09/03/2016) werd door een Bijzondere Algemene Vergadering van de vzw 
Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef retroactief beslist om per 01/01/2016 de Groep van 
Assistentiewoningen (GAW) Zandhille en Schottenburg over te hevelen van de vzw Ste Elisabeth 
naar de vzw MSI. 
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18. CHU UCL NAMUR ASBL 
 

 

 
 
Le CHU UCL Namur et son Réseau intégré de soins et de services sont le résultat de la fusion 
en 2016 du CHU Dinant Godinne/UCL Namur et de la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth. 
Située en province de Namur, la nouvelle entité est répartie sur les sites hospitaliers de Dinant, 
Godinne et Sainte-Elisabeth.  
Outre l’activité hospitalière, le CHU UCL Namur dispose d’infrastructures d’hébergement de 
personnes âgées et d’accueil de la petite enfance. 
 
Les institutions  de CHU UCL Namur: 
 
• CHU UCL Namur - Site de Dinant | CHU UCL Namur - Site de Godinne | CHU UCL Namur - 

Site de Sainte-Elisabeth 
• Foyer Saint-François - Centre de soins palliatifs (Namur) 
• Centre médical Les Baseilles (Erpent) | Centre de Médecine spécialisée (Erpent) | Polyclinique 

Sainte-Marie (Ciney) | Pôle Médical de Givet (France) 
• Résidence Alégria (Lustin) | Résidence Les Lauriers (Namur - La Plante) | Résidence Saint-

Thomas de Villeneuve (Lustin) | Résidence Sainte-Anne (Dinant) 
• Crèche Le Village des Enfants (Yvoir) | Crèche Les Pommes d'Amour (Dinant) 
 
Les Maisons de Repos : 
	

1.Résidence Saint-Thomas de Villeneuve 
Tél. 081 41 11 93 
Rue Eugène Falmagne, 111 - 5170 Lustin 
www.saint-thomas.be 
Directeur : Eric Meurey 
 

2.Résidence Alégria 
Tél. 081 41 19 42 
Rue Eugène Falmagne, 111 bis - 5170 Lustin 
www.alegria.be 
Directeur : Bernard Laplancje 
 

3.Résidence Les Lauriers 
Tél. 081 22 23 66 
Chaussée de Dinant, 372 - 5000 Namur 
www.leslauriers.be 
Directrice: Anne-Laure Lovato 
 

4.Résidence Sainte-Anne 
Tél. 082 22 40 44 
Rue Pont d'Amour, 50 - 5500 Dinant 
www.residencesainteanne.be 
Directeur : Laurent Tonnoir 
 

Contact CHU UCL Namur: 
 

Avenue Docteur G. Therasse 1,  
5530 YVOIR 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

56 

19. COMPOSTELA 
 

Groepeert 6 voorzieningen in en rond Antwerpen : 5 woonzorgcentra en 1 serviceflat. 
 

WZC COCOON ANTWERPEN 
WZC COMPOSTELA BORSBEEK 
WZC CZAGANI BROECHEM 
WZC CLEO BERCHEM 
WZC CANTERSHOF HOVE 
GAW CAVELL (AW) ANTWERPEN 

 

De vzw Compostela heeft als kernopdracht opvang, begeleiding, zorg en ondersteuning te 
verlenen aan diegenen die op haar diensten beroep doen. Dit realiseert Compostela door 
zichtbaar aanwezig te zijn in de ouderen- en welzijnszorg. 

 

De groep Compostela is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
De Zusters Augustinessen van Maria Middelares hadden in Antwerpen, buiten de 
Eeuwfeestkliniek, ook de exploitatie van twee kleine rusthuizen. 
Deze instellingen die resp. St-Anna en St.-Elisabeth heetten, waren ondergebracht in twee oude 
herenhuizen. Omwille van de brandveiligheid moesten deze instellingen echter sluiten. 
Met de bevoegde overheid werd dan overeengekomen dat de zusters een nieuw rusthuis zouden 
bouwen in de omgeving van Antwerpen. In Borsbeek werd snel een geschikt stuk grond 
gevonden en werd in 1985 Compostela als eerste instelling opgericht. Gezien de ervaring in 
Compostela en de bereidheid en de steun van het gemeentebestuur van Hove, werd daar in 
1989 een tweede instelling gebouwd, nl. Cantershof. 
Op vraag van de Vlaamse Gemeenschap werd nadien in 1992 Cocoon en in 1993 Cavell in 
Antwerpen gerealiseerd. 
Vervolgens werd de groep aangezocht door het gemeentebestuur van Ranst waar in 1994 
Czagani werd gebouwd. 
Ondertussen had de groep ook de toelating van de Vlaamse Gemeenschap gekregen om Cleo 
op te richten, wat in 1998 gebeurde. 
Op 29 september 1986 werd de exploitatie overgedragen aan de vzw Compostela. 
 
Contact : 
 
WZC Compostela vzw 
Doolweg, 6 
2150 Borsbeek 
tel. 03/366 50 90 
 
www. compostela.be 
 
 
VZW COMPOSTELA maakt sinds 2015 deel uit van het WOONZORGCOLLECTIEF 
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20. CURANDO ONZE LIEVE VROUW VAN 7 WEEEN => CURANDO VZW  
 
De Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vindt haar oorsprong in 1688, toen Elisabeth 
Van Hulle een groep vrouwen om zich heen verzamelde om samen een leven te leiden van 
gebed en dienstbaarheid. Deze ‘spinsters’ – ze verdienden de kost met het spinnewiel – waren 
dienstbaar aan hun naasten door zieke en oude mensen aan huis te bezoeken en te verzorgen. 
Hun spiritualiteit was gericht op de devotie voor Onze Lieve Vrouw van zeven Weeën. 
In de loop der eeuwen groeide dit initiatief uit tot een grote congregatie in dienst van 
ouderenzorg en onderwijs. 
 
In 1991 richtte de Congregatie de vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede op, 
bestaande uit aanvankelijk zeven rust- en verzorgingstehuizen verspreid over de provincie 
West-Vlaanderen, nl. 
 

WZC HERDERSHOVE BRUGGE 
WZC WESTERVIER SINT-KRUIS-BRUGGE 
WZC MARIALOVE HEESTERT 
WZC MARIABURCHT DENTERGEM 
WZC MARIAWENDE BEERNEM 
WZC ST.-JOZEF RUISELEDE 
WZC JERUSALEM BRUGGE 

 

De voorbije 25 jaar evolueerden deze tehuizen tot woonzorgcentra en werd de dienstverlening 
uitgebreid met centra voor dagverzorging en kortverblijf en een lokaal dienstencentrum. 
 

In 2014 vond een fusie plaats van vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede met vzw 
Cura, een vzw voor thuisverpleging en assistentiewoningen van dezelfde congregatie.  
Deze fusie was het startsein voor een grondige reorganisatie van het totale zorgaanbod en voor 
een naamswijziging van de vzw in maart 2015 nl. vzw CURANDO 
 

                                                         
 
Toelichting van het logo : “Curando kan, als parafraserende vertaling van het gerundi(v)um van ‘curare’ 
(genezen, helen, aansterken, verplegen, gezond maken) in de ablatief, vertaald worden als “zorgzaam” 
(ook: “in/door het zorgen”, “zorgen voor” of “zorgzaam(heid”).”  
 

Bejaardenzorg Onze-Lieve-Vrouw-van-7-Weeën vzw wordt gedragen door een krachtig 
congregationeel samenwerkingsverband en heeft het beheer over de verschillende 
bejaardenvoorzieningen. Zij tekent de beleidslijnen uit en laat zich daarbij ondersteunen door 
een adviescomité. Een coördinator verzorgt de band tussen het bestuur en de lokale 
voorzieningen. In elk instelling is er een directeur die verantwoordelijk is voor het dagelijks 
bestuur. 
 

De VZW Bejaardenzorg huisvest in totaal 752 bewoners. Elk huis heeft een eigen karakter, maar 
is herkenbaar als tak van dezelfde boom die wortels heeft in de Congregatie van de Zusters. 
Op vandaag biedt vzw CURANDO haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf 
woonzorgzones. Zo engageert de vzw zich voor een compleet zorgtraject, gaande van 
ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal 
dienstencentrum, dagverzorging en kortverblijf, tot residentiële zorg met assistentiewoningen en 
woonzorgcentra. 
Om de dienstverlening te versterken, worden tegelijk actief samenwerkingsverbanden opgezet 
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met externe partners : 
• Familiezorg 
• De Oesel 
• Kobalt 
• vzw Schakel en vzw Oranje: Project gemeenschapsmunt 
• Malysse-Sterima: Was- en strijkproject 
• Bekaert Deslee: Project airbreeze 
• Odisee: Projecten verzorgend wassen, airbreeze, medicatieanalyse, reminiscentie 
• SCA: Project verzorgend wassen 
• vzw O.L.V. van de Karmel 

  

De vzw CURANDO zet de volgende jaren verder in op : 
• De verdere uitbouw van het zorgaanbod, zowel door continue verbetering van een 
geïntegreerd zorgaanbod op maat binnen de woonzorgzones, als door uitbreiding van het 
zorgaanbod in de verschillende woonzorgzones.  
• De specifieke noden van zorgvragers en mantelzorgers in de thuissituatie, door verdere 
ontplooiing van de thuisverplegingsdienst Cura in elke woonzorgzone en door de oprichting van 
bijkomende Lokale Dienstencentra en Dagverzorgingscentra. 
• Wetenschappelijk onderbouwde  innovatie,door het introduceren van nieuwe technieken (bv. 
verzorgend wassen), producten (bv. matras- en kussenovertrekken) en diensten (bv. analyse 
van het medicatieverbruik van bewoners).  
• De ontwikkeling van nieuwe dienstverleningen voor medewerkers en vrijwilligers (bv. was- en 
strijkdienst). 
• Een aanbod van lekkere en voedzame  maaltijden en de garantie van kwaliteitsvolle voeding 
door alle maaltijden met vakkennis te bereiden in onze eigen keukens. 
• Bouwprojecten, door nieuwbouwplannen te ontwikkelen die beantwoorden aan de 
hedendaagse normen en verwachtingen. 
• De verdere uitbouw van de bestaande vrijwilligerswerking, aangevuld met nieuwe projecten 
zoals ‘Gemeenschapsmunt’ in Brugge en Zedelgem en ‘Toekomstfonds’ in Beernem. 
 

De vijf woonzorgzones van vzw Curando vormen in West-Vlaanderen een unieke structuur die 
zorg dichter bij de mensen brengt. Elke woonzorgzone biedt verschillende zorgformules aan. 
De woonzorgzones vormen elk een eigen regio waarin de zorgformules beschikbaar zijn. De 
vijf zones zijn: 
 

• Curando Noord (regio Brugge Noord tot de kuststreek), 
• Curando West (regio Centrum Brugge tot Sluis, Torhout en Gistel),  
• Curando Oost (regio Beernem tot Maldegem, Aalter, Wingene en Zwevezele), 
• Curando Midden (regio Ruiselede-Dentergem tot Roeselare, Zulte en Deinze) en 
• Curando Zuid (regio Heestert tot Kortrijk en Waregem). 
 

Elke woonzorgzone wordt aangestuurd door een eigen woonzorgdirecteur. Elke zorgformule in 
elke woonzorgzone (zie diensten) heeft een eigen verantwoordelijke met eigen medewerkers die 
de diensten voor de bewoners en hun familie verzekeren. Het aanbod omvat ook dienstverlening 
voor bewoners met dementie, palliatieve zorgen, pastorale bijstand enz. Zo zijn we in staat om 
in de eigen dichte omgeving een aanbod te verzekeren dat goed aan de specifieke eigen 
behoeften beantwoordt. 
Elke woonzorgzone (Noord – Oost – Zuid – West) biedt verschillende diensten aan.  
 

Curando Noord (directeur: Dhr. Frans Boone) 
• Woonzorgcentrum Herdershove, Oude Oostendsesteenweg 95, 8000 Brugge (050/45 40 50)  
• Woonzorgcentrum Sint-Anna, Westkerkestraat 66, 8480 Eernegem (059/29 08 72) 
• Dagverzorgingscentrum De Moerbei  
• Centrum voor kortverblijf Herdershove  
• Cura thuisverpleging  
 
 

Curando West (directeur: Dhr. Dirk Snauwaert) 
• Woonzorgcentrum Jeruzalem, Stijn Steuvellaan 1A, 8000 Brugge (050/33 56 92) 
• Woonzorgcentrum Westervier, Speelpleinlaan 44, 8310 Sint-Kruis-Brugge (050/36 86 36)  
• Groep van assistentiewoningen Hof O.LV. Hemelvaart en Hof Bladelin  
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• Dagverzorgingscentrum Sparke Viers  
• Centrum voor kortverblijf Jeruzalem  
• Centrum voor kortverblijf Westervier  
• Cura thuisverpleging  
 

Curando Oost  (directeur: Dhr. Dirk Notte) 
• Woonzorgcentrum Mariawende, Rollebaanstraat 10A 8730, Beernem (050/78 12 74) 
• Woonzorgcentrum Kasteeldomein Patershof, Kasteeldreef 9, 8730 Beernem (050/64 21 85) 
• Lokaal dienstencentrum Mirte  
• Groep van assistentiewoningen Kasteeldomein Patershof  
• Groep van assistentiewoningen Kloosterhof  
• Dagverzorgingscentrum Rosas  
• Centrum voor kortverblijf Mariawende  
• Cura thuisverpleging  
• Dienstencentrum Mirte 
 

Curando Midden  (directeur: Mevr. Anneleen De Roo) 
• Woonzorgcentrum Mariaburcht, Statiestraat  53, 8720 Dentergem (051/63 31 67) 
• Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Pensionaatstraat 8, 8755 Ruiselede (051/68 92 09) 
• Groep van assistentiewoningen Ter Molen  
• Dagverzorgingscentrum Mariaburcht  
• Centrum voor kortverblijf Mariaburcht  
• Cura thuisverpleging 
• Dienstencentrum Den Tap  
 

Curando Zuid  (directeur: Mevr. Anje Degraeve) 
• Woonzorgcentrum Marialove, Gauwelstraat 24, 8551 Heestert (056/64 44 01) 
• Woonzorgcentrum De Karmel, Karmedreef 74, 8790 Waregem (056/35 29 11) 
• Centrum voor kortverblijf Marialove  
• Cura thuisverpleging 
• Dienstencentrum De Symfonie 
 
Bestuursorgaan: 
 

Dhr. Buyck Ignaas 
Dhr. Calus André 
Mevr. Clyncke Annemie 
Mevr. Debeurme Lucia 
Dhr. Debucquoy Rik 
Zr. De Craene Christianne 
Dhr. De Meulemeester Paul (voorzitter) 
Dhr. De Meulenaere Ludo (secretaris) 
E.H. Degrieck Patrick 
Dhr. Neirynck Richard 
 

Directie : 
Algemeen directeur : Dirk Lips 
Adjunct  algemeen directeur : Hendrik Devriendt 
 

Contact : 
vzw CURANDO 
O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede, Pensionaatstraat 8a  8755 Ruiselede 
Curando Noord 050 45 40 50 
Curando West 050 36 86 36 
Curando Oost 050/78 12 74 
Curando Midden 051/68 62 09 
Curando Zuid 056/64 44 01 
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21. CWZC ZORGCENTRA  
 

 

                                                
 
 
Initiatiefnemers waren de Zusters van Liefde die vanuit Tilburg (Nederland) in 1851 naar 
Zonhoven kwamen om het onderwijs van de Zonhovense meisjes te organiseren.  
In 1950 bouwde de congregatie er een rusthuis,  in 1986 gehercondioneerd tot een 
verzorgingstehuis. Vanaf 1988 is het H. Catharinarusthuis erkend als RVT. 
 
CWZC Zorgcentra vzw groepeert 3 woonzorgcentra op 2 campussen in Zonhoven en 1 in 
Munsterbilzen. 
 

Campus Zonhoven Engstegen 
• H. CATHARINA WZC, Engstegenseweg, 3  
     tel. 011 66 88 70 
• Het Apostelhuis centrum voor kortverblijf 
• Het Pand assistentiewoningen 

 

Campus Zonhoven Kleine Hemmen 
• HET DORPVELT WZC, Kleine Hemmenweg 2A 
     tel.011 71 21 00 
• De Passage centrum voor kortverblijf 
• De Schans dagverzorgingscentrum 

 

Campus Munsterbilzen 
• SINT-JOZEF WZC, Appelboomgaardstraat, 8    
    tel. 089 49 11 02 
• De Shelter assistentiewoningen 

 
 
Infoadres : 
 
vzw Christelijke Woon- en Zorgcentra 
Engstegenseweg 3 
3520 Zonhoven 
011/66 88 70 
info@cwzc.be 
 

Voorzitter Bestuursorgaan: Wim Van Looy 
Algemeen directeur: Sebastien Dudal (sebastien.dudal@cwzc.be) 
Directie Zorg: Els Dethier 
www.cwcz.be 
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22. DE HOEKSTEEN  

De Hoeksteen als samenwerkingsverband bestond oorspronkelijk uit 6 woonzorgcentra (*). 
De eigenheid van de werking van iedere voorziening naar de bewoners is heel belangrijk, maar 
alle ondersteunende processen in de voorzieningen worden collectief georganiseerd: van 
personeelsadministratie en vorming aan alle medewerkers tot het samenaankoopproces van 
alles wat een woonzorgcentrum nodig heeft. 
Sedert 2013 is de Hoeksteen in volle expansie, wat leidt tot regelmatig nieuwe projecten. Zo 
wordt de sociale dienst van vier voorzieningen in de regio Houthulst-Kortemark samen uitgebaat. 
 

De Hoeksteen bestaat thans uit 5 woonzorgcentra :  
• WZC Cassiers te Houthulst 
• WZC De Groene Verte te Merkem 
• WZC Mater Amabilis te Wervik 
• WZC Blijvelde te Kortemark (**)  
• WZC Maria’s Rustoord te Dadizele 

 

(*) WZC St-Jozef te Brugge maakt sedert 01.01.2017 geen deel meer uit van De Hoeksteen 
maar blijft deel uitmaken van VINSO (zie => VINSO) 
 

(**) Het WZC Blijvelde is een nieuw initiatief in de gemeente Kortemark 
Het OCMW (beheerder van het rusthuis Blijgaarde), de gemeente en de vzw Godtsvelde (die 
het WZC Godtsvelde beheerden) hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuw rusthuis 
voor 170 bejaarden te bouwen. Hiertoe werd ook een nieuwe vzw opgericht nl. de vzw Blijvelde. 
Het samenwerkingsverband De Hoeksteen zorgt voor extra expertise op het vlak van de 
organisatie van ouderenzorg. 
Godtsvelde en Blijgaarde zijn twee rusthuizen die op amper veertig meter van elkaar lagen.  
De nieuwe zorgsite telt straks 154 personeelsleden. Alle 55 medewerkers van het rusthuis 
Blijgaarde werden door de vzw Blijvelde overgenomen op 1 januari 2015.    
 
Contact : Cassiers Woon- en Zorgcentrum, 7e Geniestraat, 8650 Houthulst (tel. 051/70 81 90  -  
e-mail : info@wzc cassiers.be) 
 

Johan Decramer werd vanaf 01/01/2017 gedelegeerd bestuurder van alle bovenstaande vzw’s 
en ook van De Hoeksteen. Gerdy Desmedt is algemeen directeur van De Hoeksteen 
 
DE HOEKSTEEN maakt deel uit van het samenwerkingsverband VINSO 
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23. DELTA PLUS  (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 
 

 
 
Delta Plus is een netwerk van voorzieningen in wonen en zorg dat het professioneel bestuur en 
management van de leden faciliteert en versterkt. 
Delta Plus creëert meerwaarde door krachten te bundelen, specialistische competenties te 
verwerven en te delen en methodieken en systemen te innoveren. 
Delta Plus streeft finaal naar een maximale kwaliteit van dienstverlening aan het cliënteel van 
haar leden. 
 
 

DELTA PLUS is inmiddels van naam veranderd en uitgebreid tot het nieuwe netwerk 
ZORGKRACHTPLUS. 
 
 

Contact : 
Delta Plus 
p/a Nachtegalenlaan 38 
8400 Oostende 
info@deltaplus.vlaanderen 
 

Woonzorgplatform Delta Plus, opgericht als Delta in 2012, is een samenwerkingsverband tussen 
9 woonzorgcentra in West-Vlaanderen, waarbij de deelnemende organisaties op basis van 
gelijkwaardigheid en met behoud van bestuurlijke autonomie op een niet vrijblijvende manier een 
deel of meerdere delen van hun werking met elkaar delen met als voornaamste doelstellingen: 
krachten bundelen, innovatief beleid ontwikkelen en realiseren binnen de representativiteit, 
elkaar versterken, verhoging efficiëntie en effectiviteit, elkaar inspireren, expertise delen, 
kostenbeheersend klankbord zijn voor elkaar, representatie en belangenbehartiging binnen en 
buiten de sector. 
 

‘Wij willen een gepersonaliseerde, naadloze woon-leef-zorgfunctie realiseren voor kwetsbare (oudere) 
personen vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie tegen een verantwoorde 
prijs/kwaliteitverhouding voor klant en maatschappij. We besteden bijzondere aandacht aan kwaliteit, 
innovatie en betrokkenheid en doen dit via een actieve participatie van de klant binnen het breder kader 
van zorgverlening’. 
 

In het woonzorgplatform wordt know-how en informatie uitgewisseld, wordt er van gedachten 
gewisseld over  nieuwe thema’s in ouderenzorg en worden gezamenlijke projecten opgezet. 
 

Delta vervangt en verruimt de vroegere feitelijke vereniging COMEET. 
 

Oorspronkelijk bij de start groepeerde DELTA 10 woonzorgcentra. Het aantal werd verminderd 
door het ontslag van WZC Sint-Vincentius van Deinze.  
 

Delta groepeert thans volgende woonzorgcentra : 
 

• WZC St-Vincentius te Ardooie 
• Huize Zonnelied te Ieper 
• WZC St-Jozef te Oostende (thans Squatina) 
• WZC Haerlebout te Middelkerke (thans Squatina) 
• WZC St-Jozef te Oostkamp  
• WZC De Pottelberg te Kortrijk  
• WZC Rustenhove te Ledegem 
• WZC St-Carolus te Kortrijk 
• WZC Engelendale te Brugge (thans Squatina) 
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24. DE REFUGE (GENT) 

 

De vroegste sporen van de Cisterciënzerzusters van Gent vinden we terug in 1228, bij de 
stichting van de abdij èn het hospitaal "de Bijloke." Doorheen de geschiedenis van de Bijloke 
lezen we vervolgens een niet aflatende tragiek af van oorlogen, tyfus, cholera, pestepidemieën, 
overstromingen en andere ellende. In 1578 worden de zusters uit de Bijloke verjaagd, in 1807 
een tweede maal.  
Wegens de aanhoudende problemen besloten de zusters uit te zien naar een ander onderkomen. 
In juli 1871 kochten ze de fabriek Van Caeneghem aan, tussen de huidige Bijlokevest en de 
Coupure. Op 8 april 1874 namen de eerste zusters hun intrek in het nieuwe klooster, dat onder 
Gentenaars de veelbetekenende roepnaam 'de Refuge' kreeg en zich geleidelijk ontwikkelde tot 
een gerenommeerde heelkundige kliniek en kraamkliniek.  
In het begin van de jaren 1970, honderd jaar na de eerste start, werd duidelijk dat de gebouwen 
van de Refuge niet meer voldeden aan de eisen van een modern ziekenhuis. In '82 werd de 
uitbating dan ook stopgezet en werden alle bedden overgenomen door het ziekenhuis Maria 
Middelares.  
Op 14 februari 1983 richtten de Cisterciënzerzusters van Gent de vzw Rustoord Toevlucht van 
Maria op. Daarnaast zijn ze actief in verscheidene zorg- en onderwijsinstellingen, met name in 
het AZ Maria Middelares & Sint-Jozef, in BenedictusPoort en in een kinderdagverblijf en een 
centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Nazareth. 
Naast de woonzorgcentra aan de Coupure omvat de Refuge ook een centrum voor kortverblijf, 
een dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen. 
 

De Refuge was oorspronkelijk een woonzorgcentrum met twee campussen (aan Coupure 
Links 275 “Rustoord Toevlucht Van Maria” en in de Maagdestraat 14 “Rusthuis Sint-Jozef”), 
233 rusthuisbedden, serviceflats en centra voor kortverblijf en dagverzorging. 
 

Sinds de opstart, in 1982, realiseerde de Refuge in verschillende fases een nieuwbouw aan de 
Coupure Links 275. 
 
 

Campus Maagdestraat 14 werd inmiddels overgenomen door VULPIA en het WZC werd 
verplaatst naar De Brugse Vaart in Gent-Mariakerke (VULPIA CARE GROUP). 
 
 

De Refuge 
 

Coupure Links 275 
9000 Gent 
tel. 09/225 76 46 
fax 09/224 08 14 
info@derefuge.be 
 

Contactpersonen: 
Michael Voordeckers, voorzitter 
Patrick Van Hecke, Algemeen directeur  (09/268 22 57) 
 
Bestuursorgaan: 
 

Michael Voordeckers, voorzitter, Paul Debroe, ondervoorzitter, Zr. Beatrijs Buckens, secretaris-
penningmeester, Christiaan Beyaert, Frederike Compernolle, Gilbert De Neve, Katty Janssens, 
Stefan Meersseman, Dirk Steverlynck, Willy Verzele. 
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25. DOMINO VZW (GENT)  
 

 

 
 
 

Domino is een vereniging zonder winstoogmerk die zich heeft gespecialiseerd in de huisvesting 
en de verzorging van ouderen.   De vzw beschikt daartoe over vier gebouwen in het hartje van 
Gent.   
  
Behoren tot de vzw Domino :  
 

• WZC TEMPELHOF, Sint-Margrietstraat 36 9000 GENT 
• Assistentiewoningen Tempelhof,  
• Kortverblijf Tempelhof,  
• Assistentiewoningen Tichelhof (Tichelrei 2),  
• Dagverzorgingscentrum Domino,  
• WZC DOMINO, Rodelijvekensstraat 19 9000 GENT  
• Kinderdagverblijf Bengelhof  
• Optiek- en hoorcentrum 
 
Vzw Domino beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra in Gent : 
 
Woonzorgcentrum DOMINO  
Rodelijvekensstraat 19 
9000 Gent 
Tel. 09/235 43 92 
 
Woonzorgcentrum TEMPELHOF 
Sint-Margrietstraat 36 
9000 Gent 
Tel. 09/235 44 88 
 

Voorzitter Bestuursorgaan: Piet Lampaert 
 

Directie 
 

 
 

Martin Seeuws 
Marc Van Parys 
Martin Claeys 
Koen Verhofstadt 
Brecht Reyniers 

 

Directeur bewonerszorg 
Adjunct-directeur bewonerszorg 
Technisch directeur 
Coördinerend arts 
Financieel administratief directeur 

 

 
Contact : 
Tichelrei 1 
9000 Gent 
tel. 09/235 42 95 
info@dominovzw.be 
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26. EMMAÜS  
 

 
 

Emmaüs ontstond na een fusie van de voorzieningen van CM Mechelen en van vzw 
Gezondheidszorg COVABE. Beide initiatiefnemers hebben een rijke traditie in zorg. 
De oprichting in 1971 van de vzw Gezondheidszorg Covabe is een mijlpaal in de evolutie van de 
eeuwenlange inzet van de zusters van het Convent van Betlehem voor zieken en noodlijdenden. 
 

Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan op het vlak van : 
door middel van meer dan 20 voorzieningen en 6100 medewerkers in een netwerk  in de 
provincie Antwerpenop het vlak van : 
- algemene ziekenhuizen   
- geestelijke gezondheidszorg   
- ouderenzorg   
- ondersteuning van personen met een beperking   
- kind, jeugd en gezin (kinderdagopvang, bijzondere jeugdzorg, kinderzorg en 
gezinsondersteuning) 
 

Binnen deze 20 voorzieningen groepeert Emmaüs 5 Woon- en Zorghuizen  : 
 

WOON- EN ZORGHUIS TEN KERSELAERE HEIST-OP-DEN-BERG 
WOON- EN ZORGHUIS AMBROOS ZEMST 
WOON- EN ZORGHUIS HOF VAN ARENBERG  DUFFEL 
WOON- EN ZORGHUIS SINT JOZEF WOMMELGEM  
WOON- EN ZORGHUIS DE BUURT (*) ZOERSEL  

	
	

(*) WOON- EN ZORGHUIS DE BUURT te ZOERSEL  had aanvankelijk een apart statuut.  
Het woonzorgcentrum ligt in het dorpscentrum van de gemeente Zoersel. De vzw is een publiek-private 
samenwerking tussen de gemeente en het OCMW Zoersel enerzijds en anderzijds de vzw Emmaüs 
en hebben op die manier voldoende kennis in huis om zo’n instelling uit te baten. 
Het woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel maakt sinds 1 januari 2022 deel uit van Emmaüs.  
 
“Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. 5900 medewerkers staan klaar in een 
netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te 
bieden op elke zorgvraag. Dit doen we in algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, 
ouderenzorg, ondersteuning van personen met een beperking, kinderopvang, bijzondere 
jeugdzorg, kinderzorg en gezinsondersteuning.” 
 

De initiatiefnemers zijn vzw Gezondheidszorg COVABE en de Christelijke Mutualiteiten van 
Mechelen waarbij het AZ Sint-Jozef in Mechelen en het AZ Sint-Norbertus in Duffel in 1997 aan 
de basis lagen. De volledige fusie werd afgerond in 2011. 
 

Het gaat hier over: 4.300 plaatsen of bedden; 98.000 patiënten of gebruikers en 5.900 
medewerkers 
 
Bestuursorgaan:  
 

Conform de principes van deugdelijk bestuur opteert het bestuur voor een beperkt aantal 
bestuurders verdeeld in vier categorieën. 
 
1. Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers Convent van Betlehem: Johan Clemens, Tonni 
Steeman; Veerle Draulans en Guido Van Oevelen, Stefaan Voet. 
2. Uitvoerende bestuurders: Jan Seresia, Wissie Van Roy en Inge Vervotte (voorzitter dagelijks 
bestuur) 
3. Onafhankelijke bestuurders: Luc De Bolle (voorzitter auditcomité), Pieter Demeester, Ann De 
Meulemeester, Dirk Dewachter, Katrien Kesteloot (voorzitter RvB), Floris Sebreghts. 
. 
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Dagelijks bestuur:  
 

Inge Vervotte, voorzitter en afgevaardigd bestuurder ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg 
Peter De Becker, afgevaardigd bestuurder algemene ziekenhuizen  
Jan Seresia, afgevaardigd bestuurder zorg voor personen met een handicap en kind, jeugd en 
gezin 
Wissie Van Roy, secretaris  
Liesbeth te Rijdt, secretariaat bestuur coördinatiedienst. 
Katrien Kesteloot neemt als voorzitter van de raad van de raad van bestuur deel aan de 
bespreking van belangrijke en strategische punten. 
 
Bestuurscomité Ouderenzorg 
 

Leden (met stemrecht)  
Inge Vervotte, voorzitter 
Jan Claesen (miv 1/04/2022) 
Ann Demeulemeester 
Floris Sebreghts  
Jan Seresia 
Mieke Van Assche (namens Convent van Betlehem) 
Marie-Louisa Van Roy, secretaris 
Stefaan Voet  
 

waarnemers / genodigden (zonder stemrecht)  
Paul Van Tendeloo, algemeen directeur ouderenzorg Emmaüs 
Liesbeth te Rijdt, algemeen secretaris Emmaüs 
  
Contact: 
 

De maatschappelijke zetel van de vzw Emmaüs is gehuisvest in het historische pand de Noker 
te Mechelen.  
In de Noker zitten ook diensten van Jeugdzorg Emmaüs.  
 

vzw Emmaüs 
Edgard Tinellaan 1c 
2800 Mechelen 
T 015 44 67 00 
F 015 44 67 10 
www.emmaus.be 
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27. ENTREAIDE PROTESTANTE  
 
 
 

 
 
 

Créée depuis 1950, l’asbl Entraide Protestante est connue jusqu’à présent pour 
l’hébergement de la personne âgée au sein de ses deux maisons de repos : Bon 
Accueil et Bienvenue.  
 
Créée depuis 1950, l’asbl Entraide Protestante propose services liés à la personne : 

 
 

La Maison de Repos « Bon Accueil » et son Centre d’Accueil de Jour; 
Direction : Mr Deleuze 
Adresse : Rue des Andrieux 180 à 7370 Elouges (Dour) 
Tél. : 065/75.12.20 
 

La Maison de Repos « Bienvenue »; 
Direction : Mme Nechelput 
Adresse : rue de la Frontière, 77 à 7370 Blaugies (Dour) 
Tél. : 065/75.14.10 

 

La résidence-services « Château de Fonteny » sise à Blaugies 
 

La crèche « Jardin d’Eden » 
 
 
Contact : 
 

Le siège social se situe à Elouges (Dour) , rue des Andrieux 182. 
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28. EXALTA  
 
 

 

                     
 
 

Op 1 januari 2020 fusioneerden  
 

de Woonzorgcentra van WONEN MET ZORG, met name 
 

• WZC SINT-JOZEF in Gent (een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria) 
 

• WZCSINT-VINCENTIUS in Zaffelare 
 

• WZC MORGENSTER in Sijsele 
 
(In 2004 en 2006 werden Woonzorgcentrum Morgenster vzw te Sijsele en Woonzorgcentrum Sint-
Vincentius vzw te Zaffelare onder de hoede genomen van de algemeen directeur. Dit resulteerde in 
de groep 'Wonen met zorg' die op vandaag een overkoepelend directiecomité, staf en 
administratieve dienst kent. 

 

• en het expertisecentrum Dementie ECD Paradox 
 

met  
 

• Focus-Plus vzw, een voorziening uit de sector voor personen met een handicap.  
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn de woonzorgcentra van Wonen met Zorg (WZC Sint-Jozef vzw, WZC 
Sint-Vincentius vzw, WZC Morgenster vzw) en Focus-Plus vzw samen verder gegaan als 
EXALTA.  
Door de krachtenbundeling kunnen de zorgaanbieders meer vraaggestuurd werken, de 
kwaliteit van zorg optimaliseren en de regionale samenwerking versterken. Exalta heeft zeven 
wooncentra (waarvan 3 in de ouderenzorg), verspreid over West-Vlaanderen en Oost- 
Vlaanderen. De organisatie biedt zorg en woongelegenheid aan mensen die (tijdelijk) 
ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking of verminderde 
zelfredzaamheid door hun leeftijd of dementie.  
 

Exalta ondersteunt in totaal zo’n 570 cliënten met 368 medewerkers en talrijke vrijwilligers. 
 
 

Dirk Dhondt 
Voorzitter groep Wonen met Zorg 
 

Wouter Sonneville 
Dagelijks Bestuurder - Algemeen directeur EXALTA 
Molenaarstraat 34 
9000 Gent 
wouter.sonneville@sintjozef-gent.be 
gsm: 0479/70 35 06 
 

Liesbeth Geys 
Voorzitter Focus-Plus vzw 
 

Wim Speecke 
Directeur Focus-Plus vzw 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

69 

29. FAC SIMILITER 
 

 
 
De vzw FAC SIMILITER werd in 1975 opgericht en beheert: 
 

1. WZC BETHLEHEM te Herent 
2. Assistentiewoningen WINDESHEIM te Herent 
3. RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS NAZARETH met SERVICERESIDENTIE LORETO te Ukkel  
4. Kinderdagverblijf PRUTSKE te Ukkel. 
 

De vzw heeft als opdracht de werken van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven 
voort te zetten. 
Ze wortelt in een eeuwenoude traditie van "dienende liefde" die de Congregatie sinds 1086 op zich had 
genomen. De vzw doet dit met dezelfde evangelische inspiratie die te vinden is in de parabel van de 
barmhartige Samaritaan. 
Hierdoor heeft de vzw als naam de twee laatste woorden "Fac Similiter", wat "Doe Evenzo" betekent, van deze 
parabel gekozen en dit was trouwens ook de leuze van de Congregatie. 
 

Maatschappelijke zetel:  
FAC SIMILITER vzw 
Langeveldstraat 151 
1180 Ukkel - Brussel 
 

1. Woonzorgcentrum BETHLEHEM  en Assistentiewoningen Windesheim  
Wilselsesteenweg 70  
3020 Herent 
Tel. 016/21.96.11 
info@wzcbetlehem.be 
 

Directie: 
Algemeen directeur: dhr. Ivo Guldentops 
 

2. R.V.T. NAZARETH 
Waterloosesteenweg 961  
1180 Brussels (Ukkel)  
Tel. 02/373 64 11  
info@nazarethrvt.be 
 
Bestuursorgaan: 
 

Voorzitter : Meester Michel Kiekens 
Ondervoorzitter: Zr Eugenie-Pauline Claes 
Secretaris: Zr Huguettte Wanlin 
Gedelegeerd Bestuurder voor WZC Betlehem: Wilhelmus Hentzen 
Gedelegeerd Bestuurder voor RVT Nazareth, SR Loreto en Prutske: Luc Dieusart. 
 

Directie: 
Algemeen directeur: Bruno Wellemans 
Martine De Vare, directrice van het Kinderdagverblijf Prutske 
Fanny De Man, directrice van het RVT Nazareth en de Serviceresidentie Loreto 
Ivo Guldentops, algemeen directeur van WZC Betlehem en de assistentiewoningen 
Windesheim 
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30. FOYERS SAINT-JOSEPH ASBL 
 

 
 
Avec une expérience de plus de vingt ans dans l’accompagnement des seniors, les foyers 
Saint-Joseph forment un groupe comprenant 4 Maisons de Repos et 1 Résidence Service 
qui disposent d’une capacité d’accueil de 445 places. Le statut d'asbl qui nous caractérise 
rappelle que les buts poursuivis sont avant tout sociaux. 
 
1.Notre Dame de Bonne Espérance 

Place Jean Guyot 45 
B-6200 Châtelet 
+32 (0)71 24 51 00 
info.chatelet@groupefsj.be 
Direction: Christine Permanne 
La maison de repos a été fondée en 1953 à l’initiative de la congrégation des Sœurs de la 
Charité Chrétienne de notre Dame de Bonne Espérance.  

 
2.Le Château de Warelles 

Grand Route 26 
B-7040 Quevy-Le-Grand 
+32 (0)65 39 43 60 
Direction: David Ducro 
info.quevy@groupefsj.be 

 
3.Les Foyers de Bascoup 

Chaussée de Bascoup 2 
B-7140 Morlanwelz 
+32 (0)64 43 27 27 
Direction : Jean-François Didot 
info.bascoup@groupefsj.be 
Les Foyers de Bascoup sont issus de la fusion, en 2001, de deux maisons de repos 
contiguës "La Clairière" sur la commune de Morlanwelz et "Le Manoir" sur la commune de 
La Hestre. 

 
4.Les Foyers Saint-Joseph 

Avenue Baudouin de Constantinople 10  
B-7000 Mons 
+32 (0)65 39 51 11  
Direction: Virginie Denutte 
info.mons@groupefsj.be 

 
La Résidence-Services, destinée à une population valide et autonome, une formule d’accueil 
telle que studios et appartements qualifiés de "protégés" sont regroupés dans un ensemble, sur 
le même site. 
 
Adresse du groupe Foyers Sain-Joseph asbl : 

Chaussée de Binche 101 Bloc C 3ème étage, 7000 MONS  
Tél. 065/140 150 
E-mail: info@groupefsj.be 
Directeur: David Ducro 
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31. GASTHUISZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN GEEL 
 

De Gasthuiszusters Augustinessen van Geel groeperen 3 woonzorgcentra: 
 

• Woonzorgcentrum O.L.VROUW in Geel 
 

• Woonzorgcentrum ZUSTERHOF in Geel  
 

• Woonzorgcentrum SINT-BARBARA in Herselt 
 
In 2001 werd in Geel een nieuwe vereniging, “vzw Zusterhof: woonzorgcentra voor ouderen”, 
opgericht met de bedoeling de twee bestaande rusthuizen te beheren en op termijn te vervangen: 
 

• Vroegere Rusthuis Hadschot.  
 

Het vroegere Rusthuis Hadschot in de Gerststraat 67 te Geel werd gebouwd in 1973. Dit rusthuis 
was toen uitsluitend bedoeld voor 64 Zusters Annonciaden van Huldenberg die op rust kwamen, 
na een lange loopbaan in (meestal) onderwijs. Sinds 1998 werd het huis ook opengesteld voor 
leken en nog later werd het huis erkend als verzorgingstehuis voor zorgbehoevende ouderen. 
 

• Vroegere RVT Onze-Lieve-Vrouw 
 

Het vroegere RVT Onze-Lieve-Vrouw was een onderdeel van het oude Moederhuis van Geel, 
een ziekenhuisgebouw dat apart stond van het AZ Sint-Dimpna, een paar straten verder op. Het 
Moederhuis behoorde tot de Gasthuiszusters Augustinessen van Geel, die er nog steeds naast 
wonen. 
Sinds 2001 werd onder een gezamenlijk bestuur in de vereniging vzw Zusterhof hard gewerkt 
aan twee ambitieuze projecten: de volledige nieuwbouw van beide vestigingen én een eigentijds 
aanbod aan woonvormen voor zorgbehoevende ouderen. 
Deze 2 rusthuizen zijn ondertussen al afgebroken en vervangen door twee nieuwe 
woonzorgcentra. 
In oktober 2011 werd het Woonzorgcentrum Zusterhof in Geel geopend.  
 

 
 

Woonzorgcentrum Zusterhof 
Gerststraat 67 
2440 Geel 
Tel: 014 57 97 97 
info@zusterhof.be 
 
In de loop van 2015 opende ook het tweede huis in Geel: het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-
Vrouw. 
 

 
 

Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 
P. Van Neylenstraat 1 
2440 Geel 
Tel: 014 71 19 00 
info@onze-lieve-vrouw.be 
 
Om mogelijke spraakverwarring tussen beide voorzieningen te vermijden werd besloten om 
voortaan de gloednieuwe woonzorgcentra een eigen en duidelijke naam te geven. 
In Hadschot (Gerststraat 67) werd gekozen voor de naam Woonzorgcentrum Zusterhof. 
Het nieuwe huis in de Kollegestraat heeft de naam behouden die het reeds jaren had: 
Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. 
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Contact:  
 

Algemeen directeur van beide woonzorgcentra: 
Ludo Gielis - tel. 014/57.97.97 - directie@zusterhof.be 
  

Zorgcoördinator: 
Marleen Heylen - tel. 014/57.97.97 - zorgcoordinator@zusterhof.be 
 
Het derde initiatief van de Gasthuiszusters Augustinessen van Geel is het Woonzorgcentrum 
Sint-Barbara in Herselt 
 

 
 
Sint-Barbara omvat een woonzorgcentrum met 204 bewoners, 82 assistentiewoningen, een 
dagcentrum met 9 plaatsen, 5 woongelegenheden kortverblijf en één kamer nachthotel. 
 
Contact: 
Woonzorgcentrum Sint-Barbara 
Dieperstraat 17 
2230 Herselt 
Tel. 014/53.94.55 
 
Algemeen directeur: Joost Heremans 
Joost.heremans@sintbarbara.be 
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32. GESVESENIOR 
 

 
 

L'ASBL Gesvesenior gère, depuis 2009, deux résidences situées sur la commune de Gesves: 
 
 

1. La Colombière, Rue de la Pichelotte 4, 5340 Gesves 
Tél. 084/32 00 67 
E-mail: pascale@nc2000.be 

 
 

2. La Roseraie, Rue de Haut Bois 16,  5340 Haltinne 
Tél. 083/67 72 42 
E-mail: infichefros@nc2000.be 
 

Direction: Eric Cunin – ec@nc2000.be 
 
Historique : 
 

Le bâtiment de la Roseraie date du 18ème siècle et était la propriété d'une famille qui en avait 
fait une fermette. 
En 1954, la fermette se transforme, change de propriétaire et devient un home pour enfants 
placés par le juge de la jeunesse. 
En 1970, un nouvel acquéreur change le cap de la maison et accueille une vingtaine de 
personnes âgées des villages avoisinants. 
En 1985, une nouvelle propriétaire rachète les bâtiments et crée la première ASBL LA 
ROSERAIE. Une extension du bâtiment voit alors le jour et une nouvelle aile est ouverte à 
l'arrière permettant d'accueillir 40 résidents supplémentaires dans 20 chambres à 2 lits MRPA. 
En 1990, un nouvel acquéreur rachète le tout. 
En 1998, un nouveau propriétaire prend la direction de la maison de repos pendant 5 ans. 
En 2003, le propriétaire précédent revient sur sa décision et reprend également la gestion d'une 
plus petite maison de repos, la Colombière, située à quelques kilomètres. Celle-ci compte 27 lits 
agrées MRPA. 
En 2009, la nouvelle ASBL GESVESENIOR est créée et rachète l'actif des 81 lits MRPA de la 
Roseraie et de la Colombière. 
En 2010, l’ASBL introduit une demande de reconversion de 25 lits MRPA en MRS ainsi qu’une 
demande d’ouverture de 11 lits de court séjour pour le site de la Colombière. Après avoir reçu 
les accords en fin d’année, les travaux se sont terminés le 1er avril 2015. 
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33. GROEP GASTHUISZUSTERS VAN TURNHOUT 
 
De Groep Gasthuiszusters van Turnhout is een samenwerkingsplatform dat het beleid 
ondersteunt van de voorzieningen die gegroeid zijn uit een initiatief van de Gasthuiszusters van 
Turnhout:  
 

• WZC HOME ONZE LIEVE VROUW VAN DE KEMPEN, (+ assistentiewoningen)  
 

                  
 

Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5   2380 Ravels 
Tel: 014/65 85 63 
 
Algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder: Bob Van de Putte  
Adjunct-directeur en dagelijks verantwoordelijke: Filip Spaepen 
Hoofd bewonerszorg: Ann Vansweefelt 
 

Vooruitzichten: 
Het huidig aanbod zal worden uitgebreid met een nieuwbouw bestaande uit 24 assistentiewoningen, 
36  wooneenheden in het woonzorgcentrum, een zaal met bijhorend lokaal ten behoeve van de 
gemeente, een cafetaria en restaurant, een keuken, technisch- logistieke ruimtes en een parkeergarage. 
De bouwaanvraag voor het nieuwe project werd in de loop van september – oktober 2018 ingediend. In 
2019 zal de bouw administratief worden voorbereid en een aannemer worden aangesteld rekening 
houdend met alle wettelijke procedures en termijnen met het doel om de eerste steente kunnen leggen 
tegen eind 2019, begin 2020 leggen. De bouw zelf zal ongeveer drie jaren in beslag nemen wat betekent 
dat het nieuwe gebouw op 15 juni  2023 in gebruik kan genomen worden.. 

 
 

• WZC SINT-LUCIA (+ assistentiewoningen) 
   

             
 

Clarissendreef 1 2300 Turnhout 
tel.: 014/41 27 48 
Directeur: Koen Vermeiren 
Verantwoordelijke bewonerszorg: Linda Adriaensen 

 
 

• WZC HUIZE SINT-ELISABETH   
 

                   
 

Korte Albertstraat 16 2300 Turnhout 
tel.: 014/41 41 58 
Directeur: Koen Vermeiren 
Dagelijks verantwoordelijke: Ann Van Echelpoel 

 
• Kinderdagverblijf Kind Jezus, 
 

• Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET), 
 

• Vormingscentrum HIVSET,  
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34. GROEP OUDERENVOORZIENINGEN SINT-FRANCISCUS (Regio Zuid 
Oost- Vlaanderen) of kortweg : GROEP SINT-FRANCISCUS  
 

                 

De VZW Groep van Ouderenvoorzieningen Sint-Franciscus is ontstaan uit de Congregatie van 
de Zusters van Sint-Franciscus te Opbrakel, welke begin 19° eeuw werd opgericht. De 
maatschappelijke zetel is gevestigd in Brakel (Sint Martensstraat 3). 
 

VZW Groep van Ouderenvoorzieningen Sint Franciscus is actief in de regio Zuid Oost-
Vlaanderen en exploiteert volgende voorzieningen:  
1. SINT-FRANCISCUSTEHUIS, Sint Martensstraat 3, 9660 Brakel: Woonzorgcentrum met 
173 woongelegenheden, en aanleunend 31 assistentiewoningen (“Alverna”). Op de site is 
tevens een medisch centrum gevestigd, dat wordt uitgebaat door AZ Glorieux Ronse.  
2. OLV TER VELDBLOEMEN, Meerstraat 22, 9860 Oosterzele: Woonzorgcentrum met 48 
woongelegenheden.  
3. DE ZILVERLINDE, Dreef 2, 9860 Oosterzele (Scheldewindeke): Woonzorgcentrum met 74 
woongelegenheden.  
4. SINT JOZEF, Bruulstraat 17. 9450 Haaltert: Woonzorgcentrum met 74 woongelegenheden, 
en aanleunend 30 assistentiewoningen (“Pastorale”). De site omvat tevens een 
dagverzorgingscentrum met 16 verblijfsgelegenheden.  
5. SINT ANNA, Stationsstraat 165, 9450 Haaltert: Woonzorgcentrum met 99 
woongelegenheden. 
 

Contacten directies van de Groep van Ouderenvoorzieningen Sint-Franciscus: 
 

• Wim Vercruyssen, coördinerend directeur en gedelegeerd bestuurder  
• Jan De Maeseneire, directeur WZC Sint-Anna – Haaltert (053/83 23 02) jan@wzcsintanna.be 
• Christophe Temmerman, directeur WZC Sint Jozef (053/83 46 30) jm@stjozefhaaltert.be 
• Tine T’Kindt, directeur OLV Ter Veldbloemen - lvdl@sintfranciscustehuis.be (09/362 71 52) en 
directeur WZC De Zilverlinde (09/363 83 93) - directie@zilverlinde.be 

       Helga De Pelsmaeker, Directeur Franciscustehuis - Brakel 
  

Samenstelling Raad van Bestuur : 
 

Dhr. Tarsi WINDEY, Voorzitter 
E.Z. Nicole BAEYENS, Ondervoorzitter 
Dhr. Noël CIERKENS 
Dr. Hilde DE NUTTE 
Dhr. Marc LATAIRE 
Dhr. Frank MEERSSCHAUT, Secretaris-Schatbewaarder 
E.Z. Louise SCHEPENS 
Dr. Patty SOUFFRIAU 
E.Z. Linda VANDENBERGH 
Dhr. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd Bestuurder. 
 

Als organisatie tracht VZW Groep Sint Franciscus tegen de commerciële stroom in te varen 
door kernwaarden te hanteren als Mensgerichtheid, Eenvoud en Integriteit (afgekort MEI). 
 
De overkoepelende werking  
Het feit dat via één overkoepelende VZW wordt gewerkt, betekent geenszins dat alles 
geglobaliseerd en/of gecentraliseerd wordt. De gehanteerde filosofie is er één van gezonde, 
evenwichtige en rationele samenwerking, waarbij er ook over gewaakt wordt dat de eigenheid 
van elke voorziening gerespecteerd blijft.  
Via “de weg van de geleidelijkheid”, en voor zover hiermee daadwerkelijk een meerwaarde kan 
worden gecreëerd, wordt getracht om de overkoepelende werking langzamerhand uit te bouwen. 
Anno 2018 behelst de overkoepelende werking voornamelijk 8 domeinen: Bestuur, Boekhouding, 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

76 

HRM, Preventie, Kwaliteit en Informatieveiligheid, Informatica en databeheer, Keuken en 
catering, Rationalisatie en optimalisatie 
 

2018 was voor de VZW een cruciaal jaar op het vlak van bouw en infrastructuur. 
 

Een eerste grote werf betrof het project van Residentie Zilverblad op het Groot Bewijk in 
Oosterzele. Het gaat hier om de realisatie van 42 assistentiewoningen door BVBA AWO, die 
intussen allemaal verkocht zijn aan particulieren. VZW Groep Sint Franciscus fungeert hiervoor 
als beheersinstantie, wat wil zeggen dat wij instaan voor de basisdiensten (en dit naar analogie 
met de assistentiewoningen in het Sint Franciscustehuis Brakel en Sint Jozef Haaltert). Vanaf 1 
januari 2019 zijn deze assistentiewoningen volledig operationeel én erkend.  
Een tweede grote werf betrof de vervangingsnieuwbouw voor OLV Ter Veldbloemen op het 
Groot Bewijk in Oosterzele (en dit naast hoger vermelde assistentiewoningen). Dit gebouw kon 
medio 2019 in gebruik genomen worden.  
Een derde grote werf betrof de realisatie van een vervangingsnieuwbouw van 30 
woongelegenheden in het Sint Franciscustehuis in Brakel  
Een vierde grote werf betreft de gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw van WZC Sint Anna 
Haaltert.  
 

Naast deze 4 aan de gang zijnde grote werven, staan ook voor de volgende jaren nog een reeks 
grote projecten op de planning. Het gaat hier meer in het bijzonder om:  
-  Een partiële vervangingsnieuwbouw voor WZC De Zilverlinde in Oosterzele, die eind 2019  van 
start is gegaan.  
-  De herconditionering van de oudbouw in het Sint Franciscustehuis, die normaliter eveneens 
eind 2019 van start is gegaan.  
 

Binnen de bestaande infrastructuur worden vanaf oktober 2022 de erkende woongelegenheden 
lichtjes aangepast: 
5 bijkomendee verblijfsgelegenheden voor het kortverblijf in het Sint-Franciscustehuis; 
2 bijkomende woongelegenheden voor het woonzorgcentrum in de Zilverlinde; 
1 bijkomende woongelegenheid voor het woonzorgcentrum Sint-Anna. 
 
De Groep van Ouderenvoorzieningen Sint-Franciscus werkt samen met: 
 

• WZC O.L. Vrouw Ten Roozen, Rozendreef, 190 te 9300 Aalst - 053/76 77 77 
info@wzctenroozen.be  - directeur: Geert Henderickx 
en 
• WZC Meredal, Vijverstraat 38 te 9420 Mere – 053/83 35 31 – administratie@meredal.be - 
directeur: Geert Hermans. 
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35. GROEP ZORG H. FAMILIE  
 

                                          
 

Groep Zorg H. Familie vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en werd opgericht op 
21/12/2015.  
Groep Zorg H. Familie heeft een sterke uitbouw in West-Vlaanderen en is actief in 
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De Groep vindt zijn wortels in de Congregatie 
van de Zusters van de Heilige Familie die in 1839 werd opgericht. 
Na meer dan 150 jaar toewijding van de Zusters aan de zorg voor ouderen en mensen met een 
psychische kwetsbaarheid werden in 2015 alle voorzieningen ondergebracht in één vzw. 
Hiermee werd de voortzetting van de levensopdracht van de Zusters bestendigd. Op vandaag 
omvat Groep Zorg H. Familie vier woonzorgcentra, een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, 
jongeren en volwassenen en een initiatief beschut wonen.  
 

De vzw omvat volgende entiteiten overeenkomstig de sector : 
 

Geestelijke gezondheidszorg: PZ H. Familie (met inbegrip van De Korbeel en De Patio),   
SV De Bolster (Beschut Wonen) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis Valckeburg in Rumbeke. 
 

Ouderenzorg: WZC St-Carolus, WZC De Pottelberg, WZC Rustenhove en WZC Sint-Jozef.  
 

De groep vervult een ondersteunende en faciliterende rol naar de voorzieningen op volgende 
vlakken: management en bestuur; financieel-administratief beleid; kwaliteitsbeleid; aankoop en 
verzekeringen; HRM en personeelsbeleid; technische dienst en werfopvolging; ICT; veiligheid 
en zorg 
 
De 4 woonzorgcentra zijn: 
 

1. WZC DE POTTELBERG, Kortrijk 
 

 
 
Algemeen directeur: Els Bourgonjon 
els.bourgonjon@de pottelberg.be 
 

2. WZC Carolus, Groeningelaan 7 8500 Kortrijk (056/24 52 71) 
 

         
      
Algemeen directeur: Nele Ottevaere 
nele.ottevaere@st-carolus.be 
 

3. WZC RUSTENHOVE, Rollegemstraat 17, 8880 Ledegem (056/50 94 71) 
 

          
 
Algemeen directeur : Johan Demyttenaere  
johan.demyttenaere@rustenhove.be 
 

4. WZC SINT-JOZEF, Sint-Jozefsdreef 5, 8020 Oostkamp (050/82 20 40) 
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Algemeen directeur : Frank Declerck 
info@wzcstjozef.be 
 
 

Deze woonzorgcentra maakten deel uit van het samenwerkingsverband DELTA PLUS en 
thans van ZORGKRACHTPLUS 
 

 
Bestuursorgaan: 
 

Dhr. Ph. De Bie (voorzitter) 
E.H. P. Degrieck (ondervoorzitter) 
Dhr. F. Spriet (secretaris) 
Dhr. J. Declerck 
Mevr. S. Destrooper 
Mevr. I. Moens 
Dhr. M. Simoen 
Mevr. I. Vanslembrouck 
Dhr. M. Verpoort 
Mevr. I. Vyvey 

Directie: Kristof Vankeirsbilck, algemeen directeur 

Contact : 
 

Groep Zorg H. Familie vzw 
Groeningepoort 4 
8500 Kortrijk 
tel. 056/30 55 33 
info@zorghf.be 
www.zorghf.be 
 

(In 2009 behaalden de 4 woonzorgcentra voor het eerst het kwaliteitslabel “Investors in People” 
(IiP). In 2013 behaalde de woonzorgcentra voor de tweede maal dit kwaliteitslabel. 
Het IiP-label is een internationale onderscheiding die, na een externe beoordeling, voor 3 jaar 
wordt toegekend aan organisaties met een kwalitatief en strategisch personeelsbeleid. Inmiddels 
hebben de woonzorgcentra met succes een tweede beoordeling achter de rug en de verlenging 
van het IiP-label verkregen.) 
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36. GROUPE JOLIMONT ASBL 

 
Le Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions actives dans le Brabant Wallon et le Hainaut. 
Le Groupe a pour but d’établir entre elles diverses formes de solidarité, de partager des 
compétences, des valeurs humaines, des intérêts scientifiques, de renforcer leur 
complémentarité en étant actives dans le domaine des soins hospitaliers et ambulatoires et 
dans les domaines de l’accueil des enfants, des personnes âgées et de toute personne en 
difficulté de vie.  
Le Groupe Jolimont est le premier groupe de santé wallon. 
 

Contact : 
 

Groupe Jolimont asbl 
Rue Ferrer 159,  
7100 Haine-Saint-Paul 
Tél. 064/23 30 11 
 

 
 

Le Groupe Jolimont compte 6 maisons de repos/maisons de repos et de soins, à La Louvière, 
Saint-Vaast, Ecaussinnes, Lobbes, Mons et Chièvres, et 1 maison de repos, à Sars-la-Bruyère. 
 

1. Les Buissonnets, Avenue de L’Europe 65, 7100 Saint-Vaast – tél. 064/23 43 11  
 

Historique: 
« En 1970, la communauté des Soeurs Servites de Marie initie la construction d'une nouvelle maison 
de repos pour remplacer l'Institut Sainte-Thérèse (Saint-Vaast) et l'Hospice de Jolimont, qui occupait 
une partie du parking actuel de l'hôpital. 
La première pierre est posée en 1976, en présence des autorités religieuses, du Ministre Louviérois 
René Pêtre et des autorités communales. En août 1980, La Résidence Les Buissonnets ouvre ses 
portes. 
Evolutions: 
1984 : ouverture de 15 bungalows résidence-services 
1990 : ouverture de 22 appartements résidence-services 
2012 : ouverture de 12 lits court-séjour et d’un service adapté aux personnes présentant des troubles 
cognitifs 
2013-2017 : vaste chantier de rénovation 
2017 :  ouverture d’une deuxième résidence-services de 20 appartements 
 

Directrice : Françoise Francotte 
E-mail : lesbuissonnets@jolimont.be 

 

2. Notre-Dame de la Fontaine, Rue du Château 28, 7950 Chièvres – tél. 068/65 71 90 
 

Historique: 
« A l'origine, en 1956, les Soeurs Servites de Marie, infirmières de formation, y soignaient 
convalescents et personnes âgées. La résidence fait maintenant partie du Groupe Jolimont et bénéficie 
grâce à cela des dernières innovations du secteur « Senior » (Plan Wallon Nutrition, réunions 
multidisciplinaires, comité local qualité, etc.) 
 

Directrice: Vinciane Payen 
E-mail: nd-fontaine@jolimont.be 

 

3. La Visitation, Rue Paschal 15, 6540 Lobbes – tél. 071/55 95 10 
Directrice: Agnès Ricotta 
E-mail: lavisitation@jolimont.be 
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4. La Seniorie de Longtain, Rue des Rentiers 86, 7100 La Louvière – tél. 064/23 67 67 
 

Historique: 
« La résidence a été construite dans les années 90 par la SA Seniorie de La Louvière. Depuis 2000, 
elle dépend de l’asbl Entraide Fraternelle (Groupe Jolimont) et depuis 2002, elle porte le nom de 
Seniorie de Longtain ». 
 

Directrice: Nicole Georis 
E-mail: lasenioriedelongtain@jolimont.be 

 

5. Les Chartriers, Rue des Chartriers 12, 70900 Mons – tél. 065/40 22 99 
 

Historique: 
« Au 17ème siècle, le bâtiment de la résidence Les Chartriers appartenait à la Ville de Mons, qui y 
logeait et soignait les « Chartriers », des personnes infirmes, paralysées ou indigentes. Au début des 
années 1900, l’immeuble est cédé à l'Etat Belge et à partir de 1921, il est occupé par l'intendance 
militaire pour une vocation tantôt militaire, tantôt sociale. 
En 1988, le bâtiment, alors en ruines, est acheté par des particuliers et la résidence « Les 
Chartriers », maison de repos, voit le jour après des travaux de rénovation et d'agrandissement. En 
Juin 2006, la SA est rachetée par l'INDC Entité Jolimontoise, devenue aujourd'hui le Groupe 
Jolimont.» 
Evolutions: 
« 2006 : passage de 25 à 72 lits maison de repos et de soins 
2007 : naissance de la scrlfs Entraide Jolimontoise, composée des Chartriers et du Comme Chez Soi 
(Ecaussinnes) 
2010 : construction d’une nouvelle aile, qui permet d’obtenir un agrément pour 134 lits, d’augmenter 
le nombre de chambre à un lit et de proposer un « snoezelen », une salle de bain pour les soins de 
confort ainsi qu’un salon de coiffure » 

 

Directrice : Viviane Scoyez 
E-mail: leschartriers@jolimont.be 

 

6. Comme Chez Soi, Rue Charles Stiernon 16, 7190 Ecaussinnes – tél. 067/49 04 20 
 

Historique: 
« La Résidence Comme Chez Soi a été inaugurée en octobre 1993 et a depuis connu de nombreux 
travaux pour s'adapter aux nouvelles normes et améliorer la prise en charge des résidents. 
En 2005,  l'aménagement de nouvelles ailes a permis la création de 11 chambres individuelles et un 
studio». 
Evolutions : 
«En 2020, le bâtiment s’est agrandi pour bénéficier de 10 nouvelles 
chambres : 4 individuelles supplémentaires et 6 pour du Court Séjour. 
Le nouvel espace « Chrysalide » peut dorénavant accueillir des activités spécifiquement dédiées à 
la préservation de l’autonomie de résidents désorientés ». 
 

Directeur: Antoine Dubbelman 
E-mail: commechezsoi@jolimont.be 

 

7. Le Rambour, Chaussée Brunehault 36, 7080 Sars-la-Bruyère (Frameries) – tél. 065/61 34 
00 
 

Historique: 
« La Résidence Le Rambour, ouverte en 1996, dépend de la SPRL Strebo Services, qui a rejoint 
le Groupe Jolimont en mai 2017, pour devenir la 7e maison de repos du pôle Senior». 
 
Infirmière en chef: Corinne Auquier 
E-mail: lerambour@jolimont.be 
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37. GZA WOONZORGGROEP (ANTWERPEN) 
 

               
       
GasthuisZusters Antwerpen (afgekort GZA). 
 

GZA bestaat niet enkel uit GZA Woonzorggroep met 10 huizen maar ook uit GZA Ziekenhuizen 
met drie campussen: campus Sint-Augustinus (Wilrijk), campus Sint-Vincentius (Antwerpen), 
campus Sint-Jozef (Mortsel) 
De ziekenhuizen fusioneerden tot één groot ziekenhuis “GZA Ziekenhuizen” en werken vanaf 1 
juli 2009 onder één erkenningsnummer.  
 

De woonzorgcentra bundelden in 2008 hun krachten tot de vzw GZA Woonzorgcentra.  
Op 1 januari 2013 fusioneerde GZA Woonzorgcentra met de woonzorgcentra van de vzw 
Goudblomme (inmiddels gesloten). 
 

Op 1 januari 2014 voegde het WZC Sint-Vincentius uit Kalmthout zich bij de groep. 
 

Op 25 februari 2015 sloot WZC De Swane zijn deuren en verhuisden bewoners, personeel en 
vrijwilligers naar het WZC  Sint-Bavo dat in omvang verdubbelde. 
 

De Woonzorggroep wordt beheerd vanuit de centrale administratie.  
 

Dat betekent dat elk huis de schaalvoordelen van een centraal beheer geniet, maar tevens zijn 
eigen invulling kan geven aan de aangeboden leef-, woon- en zorgomgeving. 
 

GZA Woonzorggroep: “GZA Zorg en Wonen” bestaat thans uit 11 woonzorgcentra: 
 

1. WZC DE ZAVEL  Duinstraat 21, 2060 Antwerpen (03/236 18 90) 
 

2. WZC-campus CADIZ (120 WZC + 48 assistentiewoningen) op ’t Eilandje (ter 
vervanging van WZC DE EECKHOF) Oever 14, 2000 Antwerpen  

 

3. WZC HOLLEBEEK Turnerstraat 38, 2020 Antwerpen (03/231 06 40) 
Medio 2017 opende GZA Zorg en Wonen een WZC-nieuwbouwproject: 
Woonzorgcampus Hollebeek Turnerstraat 38, 2020 Antwerpen) op het Antwerpse Kiel 
(tussen de Waarlooshofstraat en de Bosschaertstraat). Deze moderne campus zal 
verschillende vormen van zorg voor ouderen bundelen: WZC met 117 
woongelegenheden; Kortverblijf met 3 woongelegenheden; Dagverzorgingscentrum en 
46 Assistentiewoningen 

 

4. WZC SINT GABRIEL  Van Peltstraat 25, 2018 Antwerpen (03/240 05 00) 
 

5. WZC SINT-BAVO Sint-Bavostraat 29, 2610 Wilrijk (03/820 73 00) met 
assistentiewoningen De Swane 

 

6. WZC DE BIJSTER  Nollekensstraat 15, 2910 Essen (03/667 21 44) 
 

7. WZC SINT-CAMILLUS Lokkaardstraat 10, 2018 Antwerpen (03/247 03 00) met 
assistentiewoningen De Ley en Torenhof 

 

8. WZC SINT VINCENTIUS   Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout (03/620 11 40) met 
assistentiewoningen Kruisbos 
Vanaf 1 februari 2016 verwelkomde de woonzorggroep van GZA twee nieuwe 
woonzorgcentra in haar groep. Eind januari 2016 ondertekenden GZA Woonzorggroep 
en woonzorgcentra De Hazelaar (Kontich) en Heide Velden (Schelle) een fusieprotocol. 
De fusie is juridisch een feit op 1 januari 2017. 

 

9. WZC DE HAZELAAR in de Witvrouwenveldstraat 1 te Kontich en  
De Hazelaar in Kontich bestaat al 162 jaar, werd opgericht door de Zusters Maricollen 
van Waasmunster. Naast een woonzorgcentrum heeft De Hazelaar ook  
assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum. 
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10. WZC HEIDE VELDEN in de Fabiolalaan, 66 te Schelle  
Heide Velden in Schelle werd gebouwd in 1993 en werkt nauw samen met het 
gemeentebestuur en het OCMW. Daarnaast zijn er ook assistentiewoningen. 

 

WZC De Hazelaar in Kontich heeft naast 90 bedden een centrum voor kortverblijf met 
2 bedden, 56 assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een lokaal diensten-
centrum.  
WZC Heide Velden in Schelle is een kleinschalig woonzorgcentrum met 34 bedden en 
verhuurt daarnaast nog 26 assistentiewoningen. 

 

11. WZC SINT-MATHILDIS  in Boechout 
Vanaf 1 januari 2021 maakt WZC Sint-Mathildis, Sportveldlaan 25, Boechout, (124 
woongelegenheden, waarvan 5 gebruikt voor kortverblijf) officieel deel uit van GZA 
Zorg en Wonen. 

 
Directie woonzorgcampussen: 
 

Veerle Corremans - De Hazelaar, Heide Velden & Sint-Mathildis 
Marijke De Wilde - Hollebeek & Cadiz 
Bart Meyers - De Bijster & Sint-Vincentius 
Elke Raman - De Zavel & Sint-Bavo 
Machteld Van Keer - Sint-Camillus & Sint-Gabriël 
 
Het directiecomité van GZA Zorg en Wonen is samengesteld uit: 
 

Veerle Corremans, Elke Raman, Machteld Van Keer, Ida Verleyen, Evi Van Grinsven, Roger 
Albertijn, Leen Stas, Marijke De Wilde,  Tracy Van den Wijngaert, Ellen Moermans, Bart 
Meyers. 
 

Algemeen directeur: Ida Verleyen 
 

Bestuursorgaan van vzw GZA Zorg en Wonen: 
 

Herman Bernaerts - bestuurder Amate 
Bernard Bruggeman - gedelegeerd bestuurder Woonzorggroep GVO 
Bea Cantillon - professor sociaal beleid Universiteit Antwerpen 
Jo Claes - bestuurder Amate  
Christiaan Claessens - Consultant 
Jan Declerck - voormalig CEO GZA 
Koen De Gronckel - CFO - lid dagelijks bestuur GZA, GZA Z&W en GZA SON  
Willeke Dijkhoffz - afgevaardigd bestuurder, GZA, GZA Z&W en GZA SON  
Hildegard Hermans - bestuurder Amate 
Kim Ruysen - bestuurder Amate 
Frans Starckx - bestuurder Amate 
Marie-Claire Theunis - bestuurder Amate 
Patrick Van der Straten - advocaat - bestuurder in diverse social-profitorganisaties 
Rosa Van Overvelt - voorzitter Amate - AZ Monica 
Etienne Wauters - voorzitter - bestuurder in diverse social-profitorganisaties 
Rudolf Willems - bestuurder Amate 
 
Contact: 
 

GZA Woonzorggroep, Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk - tel. 03/443 39 90 - www.gza.be 
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38. I-MENS  
 
Het netwerk ‘SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN’ was oorspronkelijk gelinkt aan de Liberale 
Mutualiteiten. In maart 2020 fuseerden de zes thuishulporganisaties:  

• SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN 
• Thuisverzorging in Solidariteit,  
• Thuishulp,  
• Voorzorg Antwerpen,  
• Medisom Oost-Vlaanderen en  
• Thuisverpleging Bond Moyson West-Vlaanderen  

samen tot één organisatie, I-mens.  

                     
De ontstane organisatie werkt vanaf dan samen met de onafhankelijke, neutrale, liberale en 
socialistische ziekenfondsen. 
 
I-mens, telt op het vlak van de residentiële ouderenzorg meerdere initiatieven in Vlaanderen, 
met name : 2 woonzorgcentra en 7 assistentiewoningen : 
 

• Woonzorgcentrum ZORGHOTEL SENIORCITY, Tijgerstraat 12-22 te 9000 Gent telt 64 
individuele zorgkamers. 

 

• ZORGHOTEL WELLINGTON, Nieuwpoortsesteenweg112/C te 8400 Oostende telt 81 
individuele zorgkamers (tel.059/24 25 00) 

 

• Solidariteit voor het Gezin plant aan de Kanaalzone in Anderlecht (Brussel) 
een woonzorgcentrum met 105 woonkamers, 6 plaatsen kortverblijf, een lokaal 
dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum voor 10 zorgbehoevenden, 25 
assistentiewoningen en een kinderdagverblijf. Het plan liep vertraging op. Eind 2016 diende 
Solidariteit voor het Gezin, na veel overleg met de dienst stedenbouw, een nieuwe 
bouwaanvraag in. 

 

Solidariteit voor het Gezin beheert bovendien volgende projecten van assistentiewoningen : 
1. Senior City Kuurne, Vlaskouter 12-22,  8520 Kuurne – 48 assistentiewoningen 
2. Senior City Wenduine, Brugsesteenweg 80-82-84, 8420, Wenduine – 47 

assistentiewoningen 
3. Senior City Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 90, 8400 Oostende – 50 

assistentiewoningen 
4. Senior City Dunant Gardens, Einde Were 15, 9000 Gent – 56 assistentiewoningen 
5. Senior City Gent, Tijgerstraat 12-22,  9000 Gent – 103 assistentiewoningen 
6. Senior City Herent, Notelarenweg 43-45, 3020 Herent – 44 assistentiewoningen 
7. Assistentiewoningen De Werf, Vaartstraat – Werf 7-7a-7b – Molenstraat 48, 9300 Aalst – 

34 assistentiewoningen 
 
 

Hoofdzetel  van I-mens vzw: 
 

Tramstraat 61 
9052 Zwijnaarde – Gent 
078/05 51 00 
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39. INTEGRO VZW 
 
 

 
 

 
Op 1 januari 2018 fusioneerden 8 woonzorgcentra tot één overkoepelende organisatie van non-
profit en christelijk geïnspireerde woonzorgcentra, onder de benaming INTEGRO VZW.  
 

Op 2 mei 2016 hadden 8 woonzorgcentra, met name,  
• Rusthuizen Zusters Augustinessen Noord-Limburg (WZC Sint Jan Berchmans te Hamont-

Achel - directeur Geuens Greet en WZC Immaculata te Pelt - directeur: Claes Ivo) 
• Rusthuizen Zusters Augustinessen Zuid-Limburg (WZC Cecilia te Alken - directeur: Bogers 

Renée) en WZC Home Elisabeth te Sint-Truiden – directeur: Sarah Swinnen. 
• WZC Sint-Jozef te Neerpelt - directeur: Claes Jos 
• WZC De Voorzienigheid te Bocholt - directeur: Voets Marc 
• WZC De Olijfboom te Genk - directeur: Leeters Ronny 
• WZC Het Park te Neeroeteren-Maaseik) directeur: Wynen Johan 

samen de organisatie vzw Integro opgericht - met zetel in de Dorpsstraat, 58 in 3900 Pelt - met 
de bedoeling om op 1 januari 2018 te fusioneren. 

 

Later werden twee nieuwe initiatieven daaraan toegevoegd, met name: 
 

• Het Teutenhof te Sint-Huibrechts-Lille (Pelt) Het is gebaseerd op het innovatief woonzorgmodel 
van de toekomst. Om een plaats te creëren die aantrekkelijk is voor een 65-plusser die beseft 
dat thuis wonen niet langer mogelijk is, worden assistentiewoningen en woonzorgcentrum één. 

• Bosstraat 7a te	Hamont-Achel: een huis voor personen met jongdementie. 
 

 

Het initiatief tot samenwerken begon al in 2008 met de oprichting van het Samenwerkingsinitiatief 
Ouderenzorg Limburg (SIOL). Binnen die groep ontstonden twee stromingen, waarvan de ene, 
met name, de leden van vzw Integro, sneller een fusie wilde dan de andere.  
 
 

INTEGRO maakt deel uit van SIOL. 
 

 
 

INTEGRO vzw wordt nu de grootste social-profit organisatie in de Limburgse 
ouderenzorg, met meer dan 800 rustoordplaatsen, 250 assisentiewoningen, 
dagzorgcentra en kortverblijf. En de vzw telt meer dan 900 medewerkers. 
 

Algemene Vergadering: 
Boonen Carine, Hendrix Gabriëlle, Drijkoningen Mathieu, Henckaerts Guido, Vrolix Alfons, 
Seyssens Luc, Moons Alfons, Eerdekens Ghislain, Daemen Stephaan, Debondt Veronicque, 
Grondelaers Ria, Geebelen Hilde, Lieve Haumont, Els Joris, Lycops Karine, Paulissen Liesbet, 
Sleurs Annemie, Jo Vandeurzen, Troisfontaines Arlette, Vandervelden Johan. 
 

Bestuursorgaan: 
Voorzitter: Vandeurzen Jo 
Ondervoorzitter: Eerdekens Ghislain 
Secretaris: Janssen Georges 
Penningmeester: Brouwers Guido 
Bestuurders: Groenen Patric, Eerdekens Ghislain, Seyssens Luc, Paulissen Liesbet, Daemen 
Stephaan, Vandervelden Johan, Debondt Veronicque. Bergmans Vital, Lycops Karine. 
 

Algemeen directeur: Roel Eerlingen  
Directeur Wonen en Leven: Erik Leus 
Directeur Zorg: Renée Bogers 
Facilitair directeur: Patrick Kwanten 
Financieel en administratief directeur: Dominique Meurs  
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Stafmedewerker IDPBW/DPO: Ivo Huygen  
Stafmedewerker/HR coordinator: Jeannot Lauwers 
Stafmedewerker technisch beheerder: Kurt Schutters. 
 

Contact:  
Rustoord Immaculata  
Dorpsstraat 58 te  
3900 PELT  
(tel. 011/140 110)  
info@integrozorg.eu 
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40. KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN (KMSI VZW) 
      => KRISTELIJK MEDICO-SOCIAAL LEVEN (KMSL VZW) - 
 
De VZW Kristelijke Medico-Sociale Leven (KMSL vzw)  is een vereniging zonder 
winstoogmerk actief op de terreinen gezondheid - welzijn - leerlingenbegeleiding, voornamelijk 
gericht op dienstverlening binnen het arrondissement	Turnhout. Deze vereniging, ontstaan uit 
de Christelijke Mutualiteiten Turnhout, werd opgericht in 1952.  
Sinds 2016 vormt het samen met de VZW Kristelijke Medico Sociale Instellingen (KMSI 
vzw) - gegroeid vanuit de Christelijke Mutualiteiten en opgericht in 1972,  een Personele Unie 
en worden de twee verenigingen bestuurd door één bestuursploeg. 
 

Binnen KMSI vzw wordt het WZC De Winde beheerd.  
Vanuit KMSI vzw is in 2018 samen met het OCMW en de gemeente Arendonk de 
WoonZorgGroep Arendonk opgericht. 
In de schoot van de Personele Unie werden de ondersteunende diensten, zijnde 
personeelsadministratie, boekhouding, finance, ICT, gebouwenbeheer en preventie, 
samengebracht in een Centrum voor Gedeelde Diensten (CGD).  
Het CGD levert zijn diensten aan: 
• Muylenberg 
• Carrewiel 
• Revinah 
• Dienst Tandzorg 
• Vrij CLB Kempen 
• WZC De Winde 
• WZGA vzw 
 

De organisatie beheert twee woonzorgcentra:  
• WZC De Winde te Veerle-Laakdal en  
• WZC De Hoge Heide te Arendonk   
en werkt aan een groeistrategie voor de toekomst. 
 

In 2000 nam KMSI vzw in Arendonk het woonzorgcentrum De Lusthoven over en werd de naam 
veranderd in De Hoge Heide.  
De Hoge Heide telt 127 erkende wooneenheden en De Winde heeft 85 erkende wooneenheden, 
25 serviceflats en 15 plaatsen dagverzorging. 
 

Woon- en Zorgcentrum DE WINDE  
Werftstraat 11 
2431 Veerle-Laakdal 
Tel. 014/84 92 20 
Fax 014/84 92 19 
 

Woon- en Zorgcentrum DE HOGE HEIDE 
De Lusthoven 55 
2370 Arendonk 
Tel. 014/63 97 30 
Fax 014/67 28 43 
 
 

In 2018 fusioneerde WZC De Hoge Heide met het OCMW-WZC Sint Isabella, beide gelegen 
in  de gemeente, onder de benaming WOONZORGGROEP ARENDONK  
 
 

Contactpersonen : 
Directeur: Sandrine Meynendonck   
Verantwoordelijke bewonerzorg: Iris Verellen    
Verantwoordelijke administratie en financiën: Inge Van Gompel 
 

Maatschappelijke zetel: Kristelijke Medico-Sociale Instellingen vzw, Korte Begijnenstraat 
222300 Turnhout - tel. 014/67 74 81. 
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41. MAATSCHAPPIJ VAN KRISTELIJKE LIEFDADIGHEID (MKL VZW)   
  
 

                                                
 
De Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid groepeert meerdere voorzieningen in de 
gezondheids- en ouderenzorg: 
 
• Revarte: een revalidatieziekenhuis in Edegem (Drie Eikenstraat 659) 
 

                                               
 
Revalidatiezorg van personen met recent verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen via 

een tijdelijke hospitalisatie of op ambulante basis. 
 
• Zorgcampus HOF TER SCHELDE te Antwerpen Linkeroever  
 

                                     
 

De zorgcampus Hof ter Schelde biedt woongelegenheid aan 102 ouderen en aan 20 jongere 
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Tevens zijn 10 woongelegenheden voor 
kortverblijf beschikbaar en het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan 15 bezoekers. 

 

• Woonzorgcentrum HOF TEN DORPE te Wommelgem.  
 

                                                
 

Het woonzorgcentrum Hof ten Dorpe biedt woongelegenheid aan 100 ouderen. Tevens zijn 5 
woongelegenheden voor kortverblijf beschikbaar en het dagverzorgingscentrum biedt 
opvang aan 15 bezoekers. 

 

De overkoepelende algemene diensten MKL (met hoofdplaats RevArte te Edegem) omvat de 
technische dienst, informaticadienst, preventiedienst, hoteldiensten, aankoop, bouw en 
verbouwingen en zorgen mede voor de dagelijkse ondersteuning van de vestigingen. 
 

Contact:  
 

Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid 
August Vermeylenlaan 6 
2050 Antwerpen 
 
Bestuursorgaan: 
 

Voorzitter : Luc Van den Eynde (03/210 60 01) 
Dr. Patrick Castelein (1ste Ondervoorzitter MKL) 
Dhr. Geoffroy le Grelle (Penningmeester MKL) 
Dhr. Jean-Pierre Waterkeyn (Secretaris MKL) 
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Dr. Yves Fortems (Bestuurder MKL) 
Mevr. Carole Billiet (Bestuurder MKL) 
Dhr. François-Xavier Castelein (Bestuurder MKL) 
Dr. Thierry Laporta (Bestuurder MKL) 
Dhr. Benoît Meert (Bestuurder MKL) 
Dhr. Jean-Pierre Van Hoorickx (Bestuurder MKL) 
 

Ere-voorzitter MKL: Jonkheer Jean Mertens de Wilmars (overleden op 17 december 2019) 
 
Coördinaten van de woonzorgcentra: 
 

• WZC HOF TER SCHELDE – Zorgcampus 
 

August Vermeylenlaan 6 
2050 Antwerpen 
Tel. 03/292 40 80 
Fax 03/292 40 81 
hofterschelde@hofterschelde.be 
www.hofterschelde.be 
 

Contactpersoon: 
Koen Aerts, directeur 
 

• WZC HOF TEN DORPE 
 

Welkomstraat 61 
2610 Wommelgem 
Tel. 03/355 61 61 
Fax 03/355 61 62 
hoftendorpe@hoftendorpe.be 
 

Contactpersoon :  
Paul Stevens, directeur 
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42. MAISON MARIE IMMACULEE  (MMI ASBL) 
 
 

 
	
L’asbl Maison Marie Immaculée (MMI) forme un véritable réseau de lieux de vie dans le 
Hainaut, le Brabant Wallon et à Bruxelles permettant à un bénéficiaire dont la recherche 
d'autonomie évolue, de trouver une palette de services adaptés à l'évolution de ses besoins et 
de ses attentes. 
 
Centre administratif : 
 

Maison Marie Immaculée asbl 
Grand Chemin, 61 
7063 Neufvilles 
Tél. 067/28 31 25 
info@asbl-mmi.be 
	
Les 5 Maisons de Repos et des Soins du groupe MMI sont les suivantes : 
 

La Maison du Grand Chemin 
Grand Chemin 61, 7063 Neuvilles – tél 067/28 31 11 
Directeur-Coordinateur : Dominique Splingaire 
E-mail: mrs.mgc@asbl-mmi.be. 
 

La Résidence Saint-François 
Rue de la Station 22, 7060 Soignies – tél. 067/34 75 15 
Directeur-Coordinateur : Bernard Durant 
E-mail: mrs.rsf@asbl-mmi.be 
 

Le Foyer Sainte-Elisabeth 
Rue d’Ath 33, 7330 Saint-Ghislain – tél. 065/76 62 11 
Directeur-Coordinateur : Franck Delcroix 
E-mail: mrs.fse@asbl-mmi.be 
 

L’Olivier 
Avenue des Statuaires 46, 1180 Uccle – tél. 02/372 12 48 
Directrice-Coordinatrice : Pascale Nachtergaele 
E-mail: mrs.olv@asbl-mmi-be 
 

Le Home Saint-Joseph 
Chaussée de Namur 2A, 6061 Montignies-sur-Sambre – tél. 071/41 20 51 
Directrice-Coordinatrice : Isabelle Dasnoy 
E-mail: mrs.hsj@asbl-mmi.be 
 
Projet : 
 

«Le Val d’Orbais» (Rue d’Odenge 4 à 1360 Orbais) ouvrira en janvier 2021 ses portes. Né d’une 
collaboration type « Chapitre XII » entre le CPAS, la commune de Perwez et l’asbl MMI, le site 
encore en construction accueillera une maison de repos et une résidence-service à Orbais.  
Après avoir répondu en 2014 à un appel d’offre lancé par la commune de Perwez, MMI s’est 
lancé dans cette aventure, forte de son savoir-faire en la matière. Quatre ans plus tard, la 
première pierre était posée marquant le début de trois années intensives de travaux.  
En janvier 2021 au plus tard, une maison de repos de 96 lits et 20 appartements en résidence-
service s'installeront. 
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43. MSI SINT-JOZEF CM OOSTENDE 
 
 

CM-Oostende telt 2 initiatieven in het kader van de vzw MSI Sint-Jozef : 
 

* WZC SINT JOZEF (nieuwe benaming WZC PONTON) in Oostende (met 
Dagverzorgingscentrum en Kortverblijf) (wordt  thans (tot in de loop van 2025) in verschillende 
fases vernieuwd) 
 

* WZC HAERLEBOUT in Middelkerke (dat in de plaats treedt van Home Castel in Oostende 
dat per 1 juli 2013 werd gesloten) 
 
 

Beide woonzorgcentra maken deel uit van CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN OOSTENDE – 
 BRUGGE en van DELTA PLUS =>  ZORGKRACHTPLUS. 
 
 

Voorzitter : Bert Peirsegaele 
Gedelegeerd bestuurder : Bertrand Lejeune 
Algemeen Directeur : Connie Depotter  
 

Contactadres : 
 

Nachtegalenlaan 38 
8400 Oostende 
Tel. 059/55 10 30 
Fax 059/80 98 23 
E-mail:  info@vzwMSI.be 
 
Noteer :  
 

1. In de loop van 2016 worden beide woonzorgcentra (met afzonderlijke erkenningsnummers) 
samengevoegd en geëxploiteerd onder één erkenningsnummer met twee campussen : 
Oostende en Middelkerke. 
 

2.  Op 09/03/2016 werd door een Bijzondere Algemene Vergadering van de vzw Medico-Sociale 
Instellingen St.-Jozef retroactief beslist om per 01/01/2016 de Groep van Assistentiewoningen 
(GAW) Zandhille en Schottenburg over te hevelen van de vzw Ste Elisabeth naar de vzw MSI. 
 

3. In een Bijzondere Statutaire Algemene Vergadering werd op 19 december 2018 het beheer 
en de exploitatie van vzw Engelendale overgedragen aan de vzw Medico-Sociale Instellingen 
Sint-Jozef en deze naam wordt gewijzigd in “vzw SQUATINA”vzw. 
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44. NETWERK GANDANET (GENT en omstreken) 
 

GandaNet 
Netwerk van Gentse ouderenvoorzieningen  
 

 

Het netwerk van Gentse ouderenvoorzieningen kwam tot stand onder impuls van Zorgnet-Icuro 
met als doel : “met deze voorzieningen samen bouwen aan ouderenzorg”. 
 

De intentieverklaring bij het startmoment (d.d. 7 december 2011) is terug te vinden op : 
http://www.wrg.be/upload/201112gandanetintentieverklaring.pdf. 
 

13 woonzorgcentra in het Gentse hebben zich verenigd in een gezamenlijk netwerk, met name 
GANDANET. 
Door hun krachten te bundelen op diverse fronten, willen de rusthuizen hun in totaal 1.600 
bewoners via ruim 1.300 werknemers meer kwaliteit kunnen bieden, zowel op vlak van 
dienstenaanbod als wat strategie betreft. Op deze manier kunnen ze ook nieuwe 
zorgprogramma's ontwikkelen. 
De rusthuizen blijven wel elk apart hun eigen weg gaan, maar door op bepaalde domeinen 
samen te werken, hopen ze efficiënter te kunnen werken. 
 

De deelnemende rusthuizen aan GANDANET zijn : 
 

WZC AVONDVREDE (Kalvermarkt)  
 

WZC DE REFUGE (Coupure),  
 

WZC DOMINO (Rodelijvekensstraat),  
 

WZC LEIEHOME (Kloosterstraat, Drongen),  
 

WZC OLV TER RIVE (Sint-Pietersnieuwstraat),  
 

WZC SINT-COLETA (Sint-Coletastraat),  
 

WZC SINT-ELISABETH (Gasthuisstraat, Oostakker), 
  

WZC SINT-JOZEF (Maagdestraat),  
WZC Sint-Jozef vzw te Gent vormt de groep WONEN MET ZORG met WZC Sint-Vincentius vzw 
te Zaffelare en WZC Morgenster vzw te Sijsele, allen lid van de WGO-groep Tabor vzw. 
 

WZC SINT-JOZEF (Molenaarsstraat) 
 

WZC SINT-VINCENTIUS (Gasthuisstraat, Oostakker), 
 

WZC TEMPELHOF (Sint-Margrietstraat),  
 

WZC TER HOVINGEN (Kliniekstraat, Gentbrugge), 
 

WZC ZONNEHOVE (Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem).  
 
Contact:  
 

GandaNet, Bagattenstraat 47 9000 Gent - tel. 09/265 81 36 - GandaNet@zorgnetvlaanderen.be 
 
Contactpersonen Gandanet :  
 

• Geert Polfliet 
• An De Maeseneire 

 
Contactpersonen van de deelnemende rusthuizen : 
 

• Koen Van Wauwe - koen.vanwauwe@wzc-avondvrede.be 
• Patrick Van Hecke - patrick.van.hecke@derefuge.be 
• Martin Seeuws - martin.seeuws@dominovzw.be 
• Brecht Reyniers - tel. 09/2354289  
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• Filip Maertens - tel. 0476/325698 - filip.maertens@leiehome.be 
• Luc Tanghe – tel. 0475448803 - luc.tanghe@wzcmariahuis.be 
• Wouter Sonneville – wouter.sonneville@sintjozef-gent.be 
• An De Maeseneire - An.De.Maesenaire@placidus.be 
• Geert Polfliet - geert.polfliet@placidus.be 
• Els Van Kerckhove – els.vk.@vincenthof.be 
• Dejaegere - dejaegere@zonnehove.zkj.be 
• Ronald De Buck – Rdebuck@wzcDeFoyer.be 
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45. NoVA VZW  -  NETWERK OUDERENZORG VLAAMSE ARDENNEN 
 
De 5 initiatiefnemers : 
 

• HUIZE ROBORST vzw, Kloosterstraat 1, 9630 Zwalm en 
• HOME SINT-FRANCISCUS vzw, Kwaremontplein 41, 9690 Kluisbergen,  

beide inmiddels gefusioneerd onder de benaming Cur@-Zorginnovatie (zie verder) 
• WZC H. HART vzw, Marlboroughlaan 3, 9700 Oudenaarde,  
• WZC DE LINDE vzw, Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem,  
• WZC HAAGWINDE vzw, Hasselstraat 7, 9680 Maarkedal. 

 

richtten op 29 december 2017 samen NoVA , het Netwerk ouderenzorg Vlaamse Ardennen, 
samen met deze 5 stichtende leden (als kostendelende vereniging tussen deze stichtende 
leden.  
(Later werd een 6e initiatief, gelinkt aan WZC De Linde, aan de vzw toegevoegd: 

• EMMAÜS asbl, Chaussée de la Libération 9, 7750 Mont-de- l’Enclus. Dit rustoord werd 
later verkocht aan ORELIA en maakt dus geen deel meer uit van NoVA vzw. 

 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Oudenaarde, Marlboroughlaan 3. 
 

“De vereniging stelt zich tot hoofddoel om de samenwerking te organiseren tussen en voor de 
aangesloten verenigingen actief in de ouderenzorg. Meer in het bijzonder wil de vereniging 
aangesloten erkende woonzorgcentra bijstaan in de realisatie van hun respectieve 
doelstellingen, en hen faciliteren in hun kern- en nevenactiviteiten. 
De vereniging realiseert haar doelstellingen door het rationaliseren van de vaste lasten in de 
organisatie van de leden, samenbrengen van kennis, delen van vertegenwoordigingen, 
faciliteren van samenaankopen, verdiepen in relevante kennisdomeinen en gezamenlijk 
ontginnen van nieuwe strategieën, aangepast aan de veranderende externe omgeving. De 
vereniging kan daartoe alle diensten, in de ruimste zin van het woord, organiseren of inkopen. 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden 
met haar doel binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd 
volledig zullen worden bestemd voor haar doel.”  
 
 

Inmiddels zijn Huize Roborst (Zwalm) en Home Sint Franciscus (Kluisbergen) begin 2019 
gefusioneerd onder de benaming ‘vzw Zorgnetwerk CUR@-Z’ met als maatschappelijke zetel 
gevestigd te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 41. 
Doel van deze vereniging is  o.m. “- als hoofddoel – innovatie of nieuw ondernemerschap binnen 
de exploitatie van het zorgnetwerk te faciliteren in de meest ruime betekenis met inbegriop van 
de organisatie van deze activiteiten, en daarnaast de samenwerking van het zorgnetwerk met 
andere netwerken te ondersteunen of een plaats te geven”. 
 
 

Bestuursorgaan: 
 

Bilau Paul 
De Geest Baudewijn 
De Prez Caroline 
Deruyck Marcel 
De Tavernier Herman 
Dossche Katrijn 
Home Sint-Franciscus VZW met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen en 
vertegenwoordigd door Klaus Van Hoecke 
Huize Roborst VZW met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Kloosterstraat 1 en 
vertegenwoordigd door Johan Rotsaert,  
Magherman Jean–Marc 
Petit Nestor 
Slots Gilles 
Van Coppenolle Didier  
Vandendriessche Linda 
Van Houcke Martine  
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Van Houtte André 
Van Huffel Marc 
Waeyaert Godelieve 
 

Voorzitter van het Bestuursorgaan: 
Fernand Maes 
 

Directie: 
Klaus Van Hoecke, 
 
 

De kostendelende vereniging “NoVA5 vzw -  Netwerk Ouderenzorg Vlaamse Ardennen” werd 
opgericht met het oog op rationalisering van de secundaire organisatieprocessen, en om hun 
beheer- en exploitatiekosten te verminderen.  
De kostendelende vereniging kan diensten, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 §2, 1bis van 
het BTW-wetboek, verlenen aan de effectieve stichtende en toegetreden leden, die op de 
kostendelende vereniging een beroep doen, en die volgens art. 2 KB n° 43 van 5 juli 1991 van 
BTW zijn vrijgesteld of waarvoor men niet belastingplichtig is, vermits de diensten direct nodig 
zijn voor de uitoefening van die werkzaamheid.  
 

Niet-limitatieve dienstenportfolio : 
 

dienstverlening van alle aard door directie en management; 
dienstverlening inzake administratie;  
dienstverlening inzake boekhouding en financieel beleid;  
dienstverlening inzake veiligheids, preventie- en welzijnsbeleid;  
dienstverlening inzake personeelsbeleid;  
dienstverlening inzake informatie- en communicatietechnologie;  
dienstverlening inzake aankoopbeleid en overheidsopdrachten;  
dienstverlening inzake bedrijfseconomisch of juridisch advies;  
dienstverlening inzake logistiek of facilitair beheer, infrastructureel advies of technische 
bouwpromotie;  
… 
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46. OCURA (PROVINCIE LIMBURG) 
 
 

                                       
 
 
Groepeert 4 voorzieningen (Beringen-Koersel, Herk-de-Stad, Montenaken en ’s 
Gravenvoeren). 
 

Op 1 januari 2011 fusioneerden de 4 woon- en zorgcentra tot Ocura-woonzorgcentra : 
  
WZC OCURA - HEILIGE FAMILIE ’s GRAVENVOEREN 
WZC OCURA MONTENAKEN MONTENAKEN 
WZC OCURA HERK DE STAD HERK-DE-STAD 
WZC OCURA BERINGEN KOERSEL 
 

De vzw Ocura is een initiatief van de Christelijke Mutualiteiten Limburg 
 
OCURA beheert naast vernoemde woonzorgcentra de volgende assistentiewoningen: 
 

• Residentie Villina, De Rijten 12-13, 3830 WELLEN. 
• Residentie Tienhof, Tienhof 23, ’s GRAVENVOEREN 
• Residentie Groenpark, Omstraat 10, 3720 KORTESSEM 
 
 
 

OCURA maakt deel uit van SIOL. 
 

 
Vzw Ocura 
Prins Bisschopssingel 75  
3500 Hasselt 
011/28 05 05 
 

info@ocura.be 
 

www.ocura.be 
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47. ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE KARMEL VZW - WAREGEM 
 

 
Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en de vzw CURANDO O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede (20) richtten op 1 juli 2016 een nieuwe vereniging op: Onze-Lieve-Vrouw van de 
Karmel vzw. 
De nieuwe vzw werd paritair bestuurd door de vzw O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis en de vzw 
Curando.  
De zetel van de nieuwe vzw is gevestigd zijn te Ruiselede, Pensionaatstraat 8a. 
 

Op 13 oktober 2015 werd tussen beide partners een intentieverklaring getekend. Met de 
oprichting van de nieuwe vzw werd de bedrijfstak ouderenzorg van het ziekenhuis afgesplitst. 
 

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem baatte nl. 25 RVT- bedden uit op de site van het 
ziekenhuis in het woonzorgcentrum Ter Bilkhage.   
Voorlopig werd de rusthuisactiviteit verdergezet binnen het ziekenhuis.  
Ondertussen bereidde de nieuwe vzw plannen voor om een vervangingsnieuwbouw te realiseren 
op de site van het vroegere hersteloord. 
 

Op 19/11/2019 werd het nieuw woonzorgcentrum De Karmel Waregem in gebruik genomen. 
De bewoners van het WZC Ter Bilkhage namen dan hun intrek in de kamers van wat ooit 
gekend was als het hersteloord De Karmel.  
 
Inmiddels werd het WZC Karmel gerealiseerd en toegevoegd aan de lijst van woonzorgcentra 
van de groep CURANDO (woonzorgzone CURANDO ZUID).  
 
WZC De Karmel telt vandaag 48 woongelegenheden. 
Momenteel wordt de volgende fase van het bouwproject uitgevoerd. Hierbij breidt het 
woonzorgcentrum uit tot 60 woongelegenheden en 7 assistentiewoningen. Deze uitbreiding 
wordt aangebouwd in het verlengde van de nieuwbouw, waar vroeger de lagere school ‘het 
Kleurenbos’ zich bevond. De kamers zullen afgewerkt zijn in de zomer van 2022. 
De oude gebouwen van het herstelverblijf worden gerenoveerd tot een centrum voor dagopvang, 
een lokaal dienstencentrum en een kinderdagverblijf. De ingebruikname is voorzien voor januari 
2022. 
Het lokaal dienstencentrum zal ook ter beschikking gesteld worden aan de lokale verenigingen. 
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48. OUDERENZORG PHILIPPUS NERI  (WAASLAND - MEETJESLAND) 
 

Philippus Neri is een initiatief van de zustercongregatie “Zwartzusters van de Heilige Philippus 
Neri”. Het generalaat bevindt zich in de Kalkstraat 46 te Sint-Niklaas. 
De groep Philippus omvat zowel voorzieningen in het domein van de Psychiatrie als in het 
domein van de Ouderenzorg. 
 

 
 
OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw: 
 

1. Vzw Ouderenzorg Philippus Neri Waasland 
 

• WZC SINT-JOZEF, Zandstraat 33, 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas) (+ 
Assistentiewoningen) 

• WZC HUIZE TEN DRIES, Dries 53,  9112 Sinaai-Waas  (+ Assistentiewoningen) 
• Assistentiewoningen Hulsterhof (Lamstraat 2, 9100 Sint-Niklaas) en Huize Neri, (Ankerstraat 

100, 9100 Sint-Niklaas) 
 

2. Vzw Ouderenzorg Philippus Neri Meetjesland  
 

• WZC CAMPUS AVONDZEGEN,  Eeklo (+ Assistentiewoningen en Kortverblijf) 
• WZC CAMPUS KLEIT (in ontwikkeling) te Maldegem (+ GAW en Kortverblijf) 
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Contactgegevens : 
 

Groep Ouderenzorg Philippus Neri vzw 
Ankerstraat 104 bus 1 
9100 Sint-Niklaas 
tel. 03/760 07 90 
info@gpn.be 
 

Contactpersonen : 
 

Geert Vercauteren, afgevaardigd bestuurder (0475/66 38 54) 
Luc Voeten, directeur (0476/48 08 42) 
 
 
 

Ouderenzorg Philippus Neri maakt deel uit van OUDERENZORG WAASLAND 
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49. OUDERENZORG TRIADE (WAASLAND) 
 
Ouderenzorg Triade groepeert 2 woonzorgcentra in het Waasland : 
 

• Woonzorgcentrum DE ARK,  
Kalkstraat 48 in 9100  St-Niklaas (03/780 94 11) 
Algemeen directeur : Hilde Servotte 
Dagelijks verantwoordelijke : Els Van Verre 

 

• Woonzorgcentrum GROOTENBOSCH,  
Oude Zandstraat 97 in 9120 Beveren (03/750 28 20) 
Algemeen directeur : Hilde Servotte 
Dagelijks verantwoordelijke : Ann Maes  
 
 

Mede-pijlers van het samenwerkingsverband zijn WOONZORG SAMEN OUDER en ABRAM 
  

 
Historiek 
Woonzorgcentrum De Ark is de verderzetting van een lange traditie van zorg in de regio Sint-
Niklaas en meer bepaald op de locatie waar de huidige infrastructuur gebouwd is. 
Deze traditie kon ontspruiten uit het initiatief van 4 dames die zich in 1769 op deze plek vestigden. 
Onder de naam 'Klein Spinhuis' organiseerden zij zich met als doel ten dienste te staan van wie 
behoeftig of ziek was. 
Dit 'Klein Spinhuis'  vormde de basis voor de Congregatie van de Zusters van Sint Philippus Neri 
in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. Vanuit hun eigen spiritualiteit geïnspireerd door de Heilige 
Philippus Neri, startten zij met werken van naastenliefde door het organiseren van onderwijs en 
ziekenzorg.  
Tot 1848 werden door de zusters bejaarden opgevangen binnen de kloostergemeenschap als 
apostolaat.   
Met de invoering van de pensioenrechten voor religieuzen in het onderwijs werd in het 
hoofdklooster te Sint-Niklaas gezocht naar zinvolle inzet voor de nog vitale gepensioneerde 
zusters. Op die manier kwam vanaf 1964 bejaardentehuis 'Home Avondvrede' tot stand. Dit 
erkende rusthuis is de voorloper van het huidige woonzorgcentrum De Ark. 
In 1990 werd het beheer van dit rusthuis overgedragen van de congregatie naar een autonome 
vzw. En circa 5 jaar later zag men opportuniteiten om het oorspronkelijke kloostergebouw dat 
ook 'Home Avondvrede' huisvestte te vervangen door een nieuwbouw. Hierin kwam een apart 
klooster voor de zustergemeenschap en werd 'Zorgcentrum De Ark' ondergebracht in een meer 
aangepaste en huiselijke omgeving. 
 

Woonzorgcentrum Grootenbosch is een recente voorziening voor ouderenzorg die de 
deuren opende in maart 2013. 
Het woonzorgcentrum is gebouwd in het hart van Beveren, tussen de zorgcampus van AZ 
Nikolaas en het voormalige klooster van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Beveren. 
Door precies op deze plaats een moderne zorgvoorziening uit te bouwen wordt een brug 
gemaakt met de geschiedenis. Reeds vele decennia lang organiseerden de Zusters van de H. 
Vincentius à Paulo hier hun caritatieve werken ten dienste van zieken en ouderlingen. 
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50. OUDERENZORG WAASLAND 
 
 
Koepelt  OUDERENZORG PHILIPPUS NERI  en WOONZORG SAMEN OUDER  
 

 
 
Doelstelling :  
 

• Bundelen van krachten 
• Aanspreekpunt ouderenzorg in het Waasland 
• Ontwikkelen van nieuwe projecten 
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51. OUDERENZORG ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN  

‘Vorselaar’ is een begrip in de onderwijswereld. De Zusters der Christelijke Scholen van 
Vorselaar is een katholieke congregatie die fungeerde als inrichtende macht van het vrij 
gesubsidieerd onderwijs voor talrijke scholen in Vlaanderen.  
Daarnaast beheert de congregatie via de vzw Ouderenzorg ZCS ook nog drie erkende rusthuizen 
met 200 bedden : 
 

WZC CAMPUS MARIENHOVE MALLE 
 Directie: An Engelen 

WZC EIKENDAL (*) KAPELLEN 
 Directie: Guy Geudens 

WZC HUIZE NAZARETH LIER 
 Directie: Hilde Driessens 

 
(*) WZC EIKENDAL te Kapellen maakt ook deel uit van WOONZORGCOLLECTIEF. 
 

Deze drie rusthuizen waren oorspronkelijk bedoeld voor de zusters van de congregatie. Vermits 
er geen nieuwe zusters meer bijkomen stelde men de rusthuizen open  voor  andere bewoners. 
 
Contacten : via de directies van de groep. 

Maatschappelijke zetel :  

Zusters der Christelijke Scholen, Markt 19, 2290 Vorselaar – 014/50 86 00. 
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52. PLACIDUS  (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) => CONECTO  
 
Placidus vzw is een netwerk van verschillende zorginitiatieven. Binnen het geheel behoudt elke 
zorginstelling haar eiugenheid en beslissingsbevoegdheid. Het opzet beoogt vooral het bundelen 
en delen van specifieke competenties binnen woonzorgcentra met een gedeelde cultuur, visue, 
maar met behoud van ieders eigenheid. 
 

Algemeen directeur Geert Polfliet : “Achter elke zorginstelling zit een jarenlange cultuur, die 
doorgaans echt gekoesterd wordt. Wie toetreedt tot Placidus hoeft die achtergrond niet op te 
geven. Het vormt geen koepelvereniging, maar veeleer een samengaan van gelijkwaardige 
partners. Als groep kunnen we competenties binnenhalen, die voor een afzonderlijke instelling 
vaak niet haalbaar zijn. Zo verwerven we met z’n allen een aanzienlijke knowhow in 
uiteenlopende vakgebieden. Om optimaal te kunnen samenwerken moeten er vanzelfsprekend 
wel enkele raakvlakken bestaan, zoals een gelijkaardige visie en mentaliteit, eenzelfde kwaliteit, 
dezelfde stijl … Tegelijk blijft iedereen eigen accenten leggen. Denk bijvoorbeeld aan bouwkunde, 
veiligheid, milieu, kwaliteitszorg, financieel beleid enzovoort. Dergelijke competenties kunnen 
perfect gedeeld worden door alle instellingen, zonder te raken aan ieders specifieke karakter. 
Het is de bedoeling dat één onderlegd persoon of een beperkt team deze aspecten voor alle 
leden van Placidus opvolgt en in goede banen leidt.” 
 

Lagen aan de basis van de oprichting van Placidus : enerzijds de vzw Ter Hovingen van de 
Congregatie St-Vincentius a Paulo en anderzijds de vzw Vives met een aantal kleinere 
instellingen aan het Sint-Pietersplein te Gent en in Kieldrecht. Er wordt onderhandeld met de 
Golfresidentie in St-Martens-Latem om op termijn toe te treden. 
 
Placidus is de naam van een cluster van 4 rust- en verzorgingstehuizen (3 daarvan zijn 
gevestigd in het Gentse en 1 in Beveren-Kieldrecht). 

Behoren tot de cluster Placidus vzw : 
 

Woonzorgcentrum TER HOVINGEN , Kliniekstraat 29, 9050 Gent-Gentbrugge 
(tel.09:210.15.00 – gsm +32(0)486/34.68.13 – directeur: Tjarda Declercq 
(Tjarda.declercq@terhovingen.be). 

 

De 3 ouderenvoorzieningen van de groep VIVES vzw, nl.  
 

• Zorgresidentie  ONZE LIEVE VROUW TER RIVE, Sint-Pietersnieuwstraat 115 in Gent 
(opgericht in de schoot van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis Apostolinnen 
van Gent), - Geert Polfliet (geert.polfliet@placidus.be) en Hilde Lanszweert 
(Hilde.lanszweert@olvterrive.be) 

 

• ServiceResidentie Rozendael, Bagatttenstraat 47 in Gent (09/233.68.51)en  
 

• Zorgresidentie HEILIGE FAMILIE, Molenstraat 32 in Beveren-Kieldrecht  (03/250.67 
20) – Ann Capon (ann.capon@hfkieldrecht.be) 

 

Contactadres : 
 

Placidus vzw 
Bagattenstraat 47-49 
9000 Gent 
tel. 09/233 23 71 
 

Algemeen directeur : Geert Polfliet 
 
 

 
PLACIDUS in inmiddels opgenomen in de cluster: CONECTO vzw  (zie ook=> VIVES) 
Met als contactadres : Sint-Pietersnieuwstraat 115, 9000 Gent (tel. 09/224 29 91) 
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53. PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE   
 

                       
 
De ouderenzorg is naast de geestelijke gezondheidszorg de tweede poot van de sector 
verzorgingsinstellingen Broeders van Liefde. Deze woonzorgcentra evolueren ook steeds meer 
naar centra waar het zorgaanbod bestaat uit een uitgebreide waaier van diensten: het klassieke 
RVT- of rustoordbed, de kortverblijfformules, de serviceflats, het lokaal dienstencentrum, het 
dagverzorgingscentrum. Die waaier wordt in samenwerking met andere regionale zorgpartners 
ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen verblijven en, 
wanneer dat toch nodig wordt, de overgang van de thuiszorg naar de woonzorg op een goede 
manier wordt begeleid. 
 
3 TYPES VAN OUDERENVOORZIENINGEN 
 
We onderscheiden 3 types van voorzieningen binnen de ouderenzorg Broeders Van Liefde. 
 

1e type: DE WOONZORGCENTRA BEHEERD DOOR DE BROEDERS VAN LIEFDE: 
 

• WZC MARIATROON (Dendermonde) 
Deze voorziening werkt op diverse vlakken nauw samen met het P.C. Zoete Nood Gods in Lede. 
Op de campus bevindt zich trouwens ook het Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Leilinde, een 
initiatief van Zoete Nood Gods. 
 

• WZC SINT-ALEXIUS (Tienen) 
 

• WZC HUIZE NAZARETH (Goetsenhoven) 
 

Deze voorzieningen zijn heel nauw verbonden met de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen 
in Tienen. Aansluitend bij deze voorzieningen is er in Tienen in samenwerking met de 
huisvestingsmaatschappij ook de realisatie van een zorgvernieuwingsproject rond de 
woonzorgwijk Park Passionisten gepland.  
 
 

2e type: DE RUSTHUIZEN DIE VOORNAMELIJK INSTAAN VOOR DE ZORG VOOR 
BEJAARDE BROEDERS VAN LIEFDE: 
 

• KLOOSTER-RUSTOORD SINT-JAN in Zelzate (beheerd vanuit de vzw Deus Caritas Est) 
 

• HUIZE SINT-ARNOLD in Beernem (een niet-erkend initiatief beheerd vanuit de congregatie 
Broeders Van Liefde)  

 
 

3e type: WOONZORGCENTRA WAARBIJ DE BROEDERS VAN LIEFDE BESTUURS-MATIG 
BIJ BETROKKEN ZIJN: 
 

• WZC AVONDVREDE, Kalvermarkt 1 te Gent (tel. 09/225.12.11) – Koen Van Wauwe 
(koen.van.wauwe@wzc-avondvrede.be) en Edelhart Valcke (edelhart.valcke@wzc-
avondvrede.be)  

• WZC HUIZE VINCENT, Antwerpsesteenweg 103 in Temse-Tielrode (met een specifiek 
zorgaanbod voor ouderen met een auditieve handicap) – 03/710.51.35 – Koen Van 
Wauwe (directie@huizevincent.be) 
 

• WZC KANUNNIK TRIEST, Kloosterstraat 33 te Melle – 09/252 60 56 – Liesbeth Verhulst  
(Liesberth.verhulst@wzckt.be)  

 
 

Contact: 
 

Centrale diensten Provincialaat Broeders van Liefde 
Stropstraat 119,  9000 Gent - tel 09/221 45 45  -  info@fracarita.org 
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54. QUATTRO (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 
 

 
 
Quattro groepeert als feitelijk samenwerkingsverband 7 woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
onder het motto : « Samen Werken aan Zorg » : 
 

1. WZC SINT-VINCENTIUS te Avelgem 
Bevrijdingslaan 18 
8580 Avelgem 
tel. 056/64 86 48 
directie : Ken Wagner 
info@vincentiusavelgem.be 

 

2. WZC DE RUYSCHAERT te Marke 
Kloosterstraat 25 
8510 Marke 
tel. 056/24 55 24 
directie : Mario Eeckhout 
info@de-ruysaert.be 

 

3. WZC WINTERSHOVE te Vlamertinge 
Poperingseseweg 288 
8908 Vlamertinge 
tel. 057/22 04 10 
directie : Bart Man 
info@wintershove.be 
 

4. Zorgcentrum SINT-JOZEF te Zonnebeke 
Ieperstraat 54 
8980 Zonnebeke 
tel. 051/46 09 90 
directie : Peter Reynaert 
info@sintjozef.be 
 

5. HUIZE ZONNELIED te Ieper 
De Stuerstraat 21, 8900 Ieper (exploitatiezetel: Stationsstraat 24, 8900 Ieper) 
tel. 057/20 42 77 
directie: Bart Man 
info@huizezonnelied.be 
 

6. ONZE-LIEVE-VROUW GASTHUIS te Poperinge 
Ieperstraat 130, 8970 Poperinge 
tel.057/34 69 10 
directie: Mieke Vandeputte 

 

en Woonzorgcentrum EMMAÜS te Poperinge 
Oostlaan 15, 8970 Poperinge 
tel. 057/35 27 99 
directie: Mieke Vandeputte 
 

7. HUIZE TER WALLE te Menen 
Kortrijkstraat 126, 
8930 Menen 
Tel. 056/52 17 40 
directie: Debbie Janssens. 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

105 

55. RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN VAN DE RELIGIEUZE 
URSULINEN VAN HASSELT 

 
 

Groepeert 2 woonzorgcentra in de provincie Limburg : nl.  
 

WZC OCURA - HEILIGE FAMILIE ’s GRAVENVOEREN 
WZC OCURA MONTENAKEN MONTENAKEN 

 
 
 

Beide woonzorgcentra zijn opgenomen in het netwerk OCURA. 
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56. RUSTHUIZEN ZUSTERS AUGUSTINESSEN (PROVINCIE LIMBURG) 
 
 
Groepeert 2 groepen van 2 woonzorgcentra in de provincie Limburg : 
 
• Rusthuizen ZA Zuid-Limburg in Alken (WZC SINT CECILIA) en in Sint-Truiden (WZC SINT 

ELISABETH) en 
 

• Rusthuizen ZA Noord-Limburg in Overpelt (WZC IMMACULATA) en Hamont-Achel (WZC 
SINT JAN BERCHMANS) 

 
Deze woonzorgcentra zijn gegroeid vanuit de Zusters Augustinessen van Sint-Truiden. 
 
 
 

Maken thans deel uit van SIOL en van INTEGRO  
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57.  SAM  (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 
 

SAM (= SAMenwerking) is/was een kennisdelende samenwerking tussen directies van : 
 

• Vzw Seniorenzorg Sint-Vincentius in Lendelede (Woonzorgcentrum Aksent - 
Residentie De Schakel) 
Izegemsestraat 14, 8860 Lendelede 
Tel.: 051 30 13 28 
Directeur: Emmy Demasure 

 

• Vzw Seniorenzorg H. Familie in Ieper (Woon- en Zorgcentrum H.Familie – 
Serviceflatgebouw In ‘t Dammeke) 
Dammeke 3, 8540 Deerlijk 
Tel. : 056/71 10 13 
Directeur: Koen Bellers 

 

• Woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper 
Meensesteenweg 31, 8900 Ieper 
Tel.: 057/22 69 70 
Directeur: Hilde Hemelsoen  
 

• Vzw Bejaardenzorg Maria Middelares (thans: Woonzorg Moorslede) in Moorslede 
Pater Lievensstraat 20, 8890 Moorslede 
Tel.: 051/77 10 01 
Directeur: Wouter Van der Donckt 
 

• Woonzorgcentrum Camillus – GAW Residentie Waeterhof in Wevelgem 
Kloosterstraat 21, 8560 Wevelgem 
Tel.: 056/41 15 70 
Directeur: Edwine Laridon (056/43 17 20) 
 

• (en sedert 2014) Woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Westroze  - GAW Residentie 
Ter Westroze in Westrozebeke (Staden). 
Dorpsstraat 67, 8840 Westrozebeke (Staden) 
Tel. 051/59 12 70 
Directeur : Lien Vandamme  
 
 

SAM is een netwerk dat ‘volgens welingelichte bronnen’ thans niet meer bestaat!  
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58. SENIORENZORG SINT-VINCENTIUS ANZEGEM  
 
 
De VZW Seniorenzorg Sint-Vincentius Anzegem beheert 2 woonzorgcentra: 
 

• WZC TER BERK te Anzegem 
Het woon- en zorgcentrum Ter Berk biedt woongelegenheid en passende zorg voor 75 
ouderen die niet langer thuis kunnen verblijven. Er is een bijzondere afdeling voor mensen 
met dementie. Tevens kunnen 6 mensen in kortverblijf worden opgenomen.  

 

• WZC SINT-VINCENTIUS te Kachtem 
Het woonzorgcentrum “Sint-Vincentiusrustoord” biedt woongelegenheid en aangepaste 
zorgverlening voor 110 ouderen, voor wie thuis verblijven geen haalbare kaart meer is. 
Voor mensen met noodzaak aan aangepaste psychische begeleiding (dementie/NCS) 
werd een specifieke werking uitgebouwd binnen een afgeschermde wooneenheid. 
In kader van ondersteuning en/of ontlasting van thuis- en mantelzorg, beschikt het 
woonzorgcentrum tevens over 3 kamers voor kortverblijf. 
 

Contactadres : 

WZC Ter Berk   
Berkenlaan 2   
8570 Anzegem 
056/68 11 94 
 
Contact : Inge Moerman, algemeen directeur 
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59. SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN VZW (WAASLAND)  
 

                                  
        
 
In augustus 2007 werd vzw Seniorenzorg Zusters Jozefienen opgericht. 
 

Maatschappelijke zetel:  Seniorenzorg Zusters Jozefienen, Tereken 14 te 9100 Sint-Niklaas. 
 

Deze VZW vormt de schakel tussen de bejaardenvoorzieningen van de congregatie, die onder 
de vzw OZJ (Ouderenzorg Zusters Jozefienen) ressorteren.  
 

 

SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN maakt deel uit van WOONZORG SAMEN OUDER 
 

 
* HET HOF vzw 
Hofstraat 134-138 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/760 19 60 
hethof@hethof.be 
 
Contactpersoon : Tine Dewilde, Algemeen Directeur 
 
* HEILIG HART-TEREKEN vzw 
Tereken en Schoolstraat 226 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 53 40 
hhtereken@hhart.be 
 
 
Samen met  vzw ZORGCENTRUM DE ARK vormen de 2 woonzorgcentra van 
SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN en de OUDERENZORG TRIADE. 
 
* ZORGCENTRUM DE ARK vzw 
Kalkstraat 48 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 94 11 
Fax 03/766 31 33 
 
contactpersoon : Mevr. Hilde Servotte, algemeen directeur 
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60. SINT-ANNENDAEL GRAUWZUSTERS (DIEST)  
 

 
 
Sint-Annendael Grauwzusters vzw, met maatschappelijke zetel te Diest, is een multicampus 
organisatie actief in de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De vzw exploiteert 4 
zorginstellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief beschut wonen en 2 
woonzorgcentra – elk met hun eigen specifiek intra- en extramuraal zorgaanbod en daarnaast 
nog tal van andere (zorg)initiatieven. 
 

In 1974 werd de vzw Sint-Annendael Grauwzusters opgericht met als doelstelling de uitbating 
van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael te Diest. De geschiedenis van het ziekenhuis 
gaat terug tot de 14e eeuw.  De geestelijke gezondheidszorg betrof 25 jaar lang het unieke 
werkterrein.  
 

Medio 1999 werd het werkterrein van de vzw St. Annendael Grauwzusters uitgebreid tot de 
bejaardenzorg. Toen bood zich de mogelijkheid aan tot overname van de uitbating van Huize St. 
Augustinus. Voordien werd het rusthuis beheerd door de congregatie van gasthuiszusters 
verbonden aan het Algemeen Ziekenhuis van Diest. 
 
Kort na elkaar werden 2 bestaande woon- en zorgcentra in exploitatie genomen :  
 

• WZC HUIZE SINT-AUGUSTINUS te Diest 
Fabiolalaan z/n, 3290 Diest 
tel.: 013 35 50 00 
e-mail: sint.augustinus@sad.be 

 

• WZC OLV STER DER ZEE te Scherpenheuvel-Zichem 
Prins Alexanderstraat 55, 3270 Scherpenheuvel 
tel.: 013 35 23 00 
e-mail: ster.der.zee@sad.be 

 
“Eind 2010 werd de lokale werking rond Beschut Wonen geïncorporeerd in vzw Sint-Annendael 
Grauwzusters.  De organisatie biedt vandaag 438 bedden en plaatsen aan.  
De vzw plant op 3 van haar campussen nieuwbouw of vernieuwbouw, waarbij de capaciteit stelselmatig zal 
opgetrokken worden van de huidige 438 geëxploiteerde bedden/plaatsen naar bijna 600. Er zal ook een 
bijkomend aanbod gecrëerd worden voor serviceflats, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf”. 
 
1. Woonzorgcentrum HUIZE SINT-AUGUSTINUS is een bejaardenvoorziening met 150 
bewoners. 
Adres: WZC Sint-Augustinus, Fabiolalaan z/n, 3290 Diest, 013/35.50.00 
Ann Krieckemans, directeur  ( tel. 013/38 05 11) – ann.krieckemans@sad.be 
Rob Vanhemel, Directeur Ouderenzorg (tel. 013/35 50 00) - rob.vanhemel@sad.be 
 
2. Woonzorgcentrum OLV STER DER ZEE zat tot voor kort gehuisvest in ‘Het Kasteeltje’ in 
de Rozenstraat. Reeds in 2001 was er sprake van een nieuwbouw. Even werd nog gedacht 
aan een uitbreiding, maar toen de opportuniteit van bouwgrond in de Prins Alexanderstraat zich 
voordeed, was de de knoop snel doorgehakt. Een nieuwbouw was in alle opzichten de beste 
optie (64 bewoners). 
Adres: WZC Ster der Zee, Prins Alexanderstraat 55, 3270 Scherpenheuvel, 013/35.23.00 
Ann Krieckemans, directeur 
Rob Vanhemel, Directeur Ouderenzorg. 
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Bestuursorgaan:   
Mevr. Marianne Vael (voorzitter) 
Dhr. Lou Van Beirendonck (ondervoorzitter) 
Eerw. Zr. Martina Braeken 
Dhr Bart Degreef 
Dhr. Jan Laurys 
Mevr. Linda Lemmens 
Dhr. Wim Tambeur 
Dhr. Benoît Deceuninck 
Mevr. Tania Stalmans 
Dr. Joris Vandenberghe 
Mevr. Klaartje Theunis 
 
Algemene contactgegevens : 
 

VZW Sint-Annendael Grauwzusters 
Vestenstraat 1, 3290 Diest 
tel.: 013 38 05 11 
fax: 013 38 09 90 
e-mail: info@sad.be 
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61. SINT-BARBARA VZW  (PROVINCIE LIMBURG)  
 

                                           
 
De vzw Sint-Barbara met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Kimpenstraat 5, werd 
oorspronkelijk opgericht onder de benaming “Medisch Instituut St-Barbara” met 
maatschappelijke zetel Bessemerstraat 478 te 3620 Lanaken. 
Waar deze vzw oorspronkelijk als doelstelling had te voorzien in de gezondheidszorg voor 
mijnwerkers en oud-medewerkers, groeide dit nadien uit tot de uitbating van het ziekenhuis Sint-
Barbara te Lanaken. Na de fusie met het St-Jansziekenhuis en het André Dumontziekenhuis tot 
ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) in Genk werd er beslist om de vzw Sint-Barbara een 
vooraanstaande rol te geven in de uitbouw van ouderenzorgvoorzieningen. 
Met het oog hierop werden ondertussen twee voorzieningen overgenomen, enerzijds het rusthuis 
Kimpenhof te 3660 Opglabbeek en anderzijds het rusthuis Beversthuis te 3740 Beverst (Bilzen). 
Daarnaast participeert de vzw Sint-Barbara als private partner in de vzw Welzijnscampus 
Gerkenberg te Bree. Deze vzw werd opgericht in 2004 op initiatief van de stad en het OCMW 
Bree om tegemoet te komen aan de groeiende noden aan kwaliteitsvolle huisvesting voor 
ouderen in Bree en omgeving. 
 

1. WZC KIMPENHOF  
Kimpenstraat 5  
3660 Oudsbergen 
Tel. 089 36 57 00  
Fax 089 36 57 01 
Directeur: Christel Cleuren  - christel.cleuren@kimpenhof.be 
 

Vanaf 2022 bouwt de vzw Sint-Barbara een nieuw woonzorgcentrum in het centrum van 
Oudsbergen (Opglabbeek). Voorjaar 2022: start va de werken - Begin 2024: einde werken - 
Voorjaar 2024: ingebruikname nieuwbouw. 
Het woonzorgcentrum breidt uit van 61 woongelegenheiden naar: 
• 76 kamers woonzorgcentrum 
• 7 kamers Kort Verblijf 
• een dagverzorgingscentrum met 10 plaatsen dagopvang 
• 10 assistentiewoningen (zorgflats) 
 

2. WZC BEVERSTHUIS  
Blindestraat 16–18  
3740 Beverst 
Tel. 089 51 90 60 
info@beversthuis.be 
Directeur: Luc Plompen 
Woonzorgcentrum Beversthuis werkt samen met BVBA het Laer. Het Laer biedt assistentie-
woningen aan gelegen aan het woonzorgcentrum. 
 

3. WZC GERKENBERG  
Meeuwerkiezel 90 a  
3960 Bree 
Tel. 089 48 01 00  
info@gerkenberg.be 
 

Algemeen directeur: Dirk Vroonen  
 

De vzw Welzijnscampus Gerkenberg – exploitant van het Woonzorgcentrum Gerkenberg - is 
een samenwerking tussen enerzijds de stad en het OCMW Bree en  anderzijds de vzw Sint-
Barbara, Kimpenstraat 5 te 3660 Opglabbeek. 
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62. SINT ELISABETH’S DAL  (NIEUWERKERKEN-ZOUTLEEUW-GEETBETS) 
 
 

                             
        
Sint Elisabeth’s Dal groepeert 3 ouderenvoorzieningen in de gemeenten Zoutleeuw, 
Nieuwerkerken en Geetbets. 

1. Het WZC SINT-JOZEF in Nieuwerkerken staat voor: 

• Rust- en verzorgingstehuis – St.-Jozef – met 80 woongelegenheden (9 
woongelegenheden als gewoon rusthuis en 71 woongelegenheden als rust- en 
verzorgingstehuis) 

• Centrum voor kortverblijf - ´t Lindenhof – met 5 woongelegenheden 
• Seniorie – Hof ter Eycken – met 25 serviceflats 
• Dagverzorgingscentrum – ’t Vlierhof – voor 15 gebruikers. 

 
Het woonzorgcentrum is gelegen in de Kloosterstraat 26 te 3850 Nieuwerkerken 

2. Het WZC O.L.V. VAN LOURDES in Zoutleeuw staat voor: 

• Rust- en verzorgingstehuis O.L.V. van Lourdes - met 73 woongelegenheden (9 
woongelegenheden als gewoon rusthuis en 64 woongelegenheden als rust- en 
verzorgingstehuis) 

• Centrum voor Kortverblijf - ’t Sijsje KPE 615 - met 8 woongelegenheden 
• Seniorie - De Leeuwerick - met 24 serviceflats 
• Dagverzorgingscentrum -’ t Mezenhof - voor 10 gebruikers 

 
Het woonzorgcentrum is gelegen in de Stationsstraat 36 te 3440 Zoutleeuw, 

3. Het WZC BETZE RUST in Geetbets staat voor: 

• Woonzorgcentrum: met 65 plaatsen 
• Kortverblijf: met 5 eenheden 
• Serviceflats: met 15 woongelegenheden 

Het woonzorgcentrum is gelegen in de Dorpsstraat 1 bus A te 3450 Geetbets 

Een stukje historiek: 
“Einde juli 2008 tekende vzw St.-Elisabeth’s Dal een samenwerkingsovereenkomst met het 
OCMW van Geetbets. Beide partijen zijn hierin overeengekomen dat vzw St.-Elisabeth’s Dal in 
Geetbets ter hoogte van het ‘Sociaal Huis’ een woonzorgcentrum zal realiseren met 70 
rusthuiswoongelegenheden (5 voor kortverblijf) en 15 serviceflats. Het terrein wordt via een 
erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld.  
Einde 2009 kreeg vzw St.-Elisabeth’s Dal voor dit project de goedkeuring van de bevoegde 
Minister Vandeurzen voor haar zorgstrategisch plan. In de loop van 2010 werd het technisch-
financieel plan ingediend en na goedkeuring werd begonnen met de aanbesteding en realisatie 
van dit nieuwe project einde 2010, begin 2011. Op 22 juni 2010 ondertekenden de voorzitter en 
de secretaris van het OCMW Geetbets, de erfpachtovereenkomst voor het perceel waarop het 
woonzorgcentrum zal worden gerealiseerd. Deze erfpachtovereenkomst heeft een looptijd van 
99 jaar.” 
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Hoofdzetel van Sint Elisabeth’s Dal: 
 

Sint Elisabeth’s Dal vzw 
Stationstraat 36 
3440 Zoutleeuw 
tel. 011/ 78 91 00 
info.zl@vzwsed.be 
 

Algemeen directeur : Luc Hermans 
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63. SINT-MONICA VZW – BEJAARDENZORG SINT-MONICA - OOSTENDE 
 
 

 
In 1981 bouwen de Zwartzusters van Bethel de oude leegstaande H. Hartkliniek in de Frère 
Orbanstraat om tot een Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Monica voor (valide en semi-valide) 
bejaarden. Ook het medisch centrum voor extramurale preventieve gezondheidszorg krijgt er 
onderdak. 
Het Rust- en Verzorgingstehuis bij de Frère Orbanstraat is inmiddels omgedoopt tot vzw Sint-
Monica Oostende .  
 
De VZW Sint Monica te Oostende groepeert thans vier ouderenzorgvoorzieningen te 
Oostende: twee woonzorgcentra ‘Sint-Monica‘ en De ‘3 Platanen’ en twee groepen van 
assistentiewoningen (Stijn en Ambrozijn) 
 
Twee woonzorgcentra: 
 

1. WZC Campus SINT-MONICA   
Ooievaarslaan 1 – 3 te Oostende.  
Telnr.:059/55.11.00   
email:  fvh@st-monica-oostende.be 
Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid en zorg aan 136 bejaarden. 111 
woongelegeneheden hebben een erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT). 

 
2. WZC Campus DE DRIE PLATANEN 

Nieuwpoortsesteenweg 759, 8400 Oostende.  
Telnr.:059/40.17.00 
Met de Drie Platanen breidt VZW Sint Monica het bestaande zorgverleningsaanbod uit 
met:   
• Een woonzorgcentrum met 92 woongelegenheden 
• Een centrum kortverblijf met  6 woongelegenheden 
 

Directie: 
 

Algemeen directeur: Françoise Van Hoorebeke 
059/55.11.00 -  ad@st-monica-oostende.be 

 

Adjunct algemeen directeur: Hélène Verbeke 
059/ 55. 11. 88  - hv@st-monica-oostende.be 

 

Directeur Zorg en verantwoordelijke bewonerszorg: Els Vandaele en Katlijn Aper 
Els Vandaele 059/ 33.92.52 -  ev@st-monica-oostende.be -  
Katlijn Aper 059/55.11.23 -  bewonerszorg@st-monica-oostende.be 
    
Twee groepen van assistentiewoningen:  
 

1. Groep van Assistentiewoning STIJN (84 woningen) 
Ooievaarslaan 1, 8400 Oostende 
Telnr. 059/ 55.11.00 

 
2. Groep van Assistentiewoning AMBROZIJN (16 woningen) 

Nieuwpoortsesteenweg 370, 8400 Oostende 
Telnr: 059/ 70.63.75 
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64. SIOL  (PROVINCIE LIMBURG) 
 

                                     
 
In 2011 stichtten 7 vzw’s, die samen 15 Limburgse woonzorgcentra beheren, de kostendelende 
VZW ‘SIOL’. SIOL staat voor ‘Samenwerkende Initiatieven Ouderenzorg Limburg’. 
 

Later is SIOL uitgebreid en koepelt de vzw thans 16 woonzorgcentra. 
 
De oprichting van de vzw SIOL vormde een formalisering en dynamisering van een reeds 
jarenlange informele samenwerking tussen de stichtende ‘Caritas’-woonzorgcentra.  
De argumenten om over te gaan tot samenwerking waren talrijk: 

• toenemende complexiteit van allerhande wetgeving,  
• complexiteit van technieken en beheer,  
• afnemende zorgfinanciering vanwege de overheid,   
• evoluerende differentiatie van de zorgmarkt,  
• toenemend aandeel van ‘winstgedreven’ privé-initiatieven in de zorg, …. .  

 
Vzw SIOL groepeert de volgende woonzorgvoorzieningen: 
 

• Vzw Begralim 
 

 
WZC St. Franciscus, Wijkstraat 102, 3700 Tongeren | T: 012/23 15 45 
WZC St. Elisabeth, Demerstraat 80, 3500 Hasselt | T: 011/22 40 71 
WZC Eyckendael, Eyckendael, 3770 Riemst | T: 012/25 04 20 
 
2. Vzw OCURA 
 
           
 
WZC Ocura - Herk-de-Stad, Diestsesteenweg 1, 3540 Herk-de-Stad | T: 013/35 02 20 
WZC Ocura – Montenaken, Hellebronstraat 8, 3890 Montenaken | T: 011/69 33 51 
WZC Ocura – Voeren, Kloosterstraat 21, 3798 Voeren | T: 043/81 91 10 
WZC Ocura – Beringen, Havenlaan 7, 3582 Beringen | T: 011/45 84 12 
 
3. Vzw De Voorzienigheid 
 

          
 
WZC De Voorzienigheid, Kerkhofstraat 31, 3550 Bocholt | T: 089/46 21 61 
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4. Vzw St. Jozef 
 

              
 
WZC St. Jozef, Kloosterhof 1, 3910 Neerpelt | T: 011/80 03 50 
 
5. Vzw Het Park 
 

           
 
WZC Het Park, Spilstraat 15, 3680 Neeroeteren | T: 089/86 60 60 
 
6. Vzw Rusthuizen Z.A. - Noord-Limburg 
 

            
 
WZC St. Jan-Berchmans, Bosstraat 7, 3931 Hamont-Achel | T: 011/61 05 80 
WZC Immaculata, Dorpsstraat 58, 3900 Overpelt | T: 011/80 56 50 
 
7. Vzw Rusthuizen Z.A. - Zuid-Limburg 
 

            
 
WZC Cecilia, Parkstraat 9, 3570 Alken | T: 011/59 92 20 
WZC ST. Elisabeth, Cl. Cartuyvelsstraat 17, 3800 St. Truiden | T: 011/68 30 38 
 
8. Vzw De Olijfboom 
 

            
 
WZC De Olijfboom, Erfstraat 9, 3600 Genk | T: 089/312 34 00 
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9. Vzw Immadi 
 

            
 
WZC Immadi Kempische Steenweg 408, 3500 Hasselt | T: 011/26 95 00 
 
 
Missie en visie van SIOL : 
 

Uitgaande van de vaststelling dat een gepast antwoord vereist is voor: 
 

• de kwetsbaarheid van een individuele instelling indien essentiële opdrachten minder goed 
of niet meer ingevuld worden door het wegvallen van medewerkers;  

• de toenemende complexiteit en vereiste specialisatie op de meest heterogene 
beleidsdomeinen en de noodzaak om telkens alert te reageren i.f.v. van wijzigende 
omstandigheden, wetgeving of opportuniteiten;  

• de noodzaak aan geobjectiveerde en vergelijkbare beleidsgegevens als basis voor 
benchmarking en bijsturing;  

• het creëren en benutten van kostenvoordelen en synergie door het vergroten van de schaal 
en een gezamenlijke aanpak van projecten waardoor meer middelen in de zorg geïnvesteerd 
kunnen worden;  

• het versterken van de gemeenschappelijke individuele visies tot een gemeenschappelijke 
overkoepelende visie die met meer invloed en resultaat gecommuniceerd kan worden;  

 

hebben de participanten besloten om een operationele samenwerking op een actieve wijze te 
bevorderen. De samenwerking is gericht op het uitbouwen van een netwerk van gelijkgestemde 
maar autonome voorzieningen. De deelnemende organisaties behouden immers tenvolle hun 
autonomie. 
 

Middels deze samenwerking streven de deelnemende organisaties naar een optimalisatie van 
de eigen werking en het behoud van het social-profitaandeel in de zorgmarkt. 
Zo biedt SIOL aan haar leden de voordelen van schaalvergroting door samenaankoop 
en  gezamenlijk beheer van diensten, het delen van ervaring, kennis en expertise, en biedt 
administratieve ondersteuning aan de leden bijvoorbeeld bij toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten. 
 

Deelname aan projecten en de mate van implementatie van de SIOL-werking in het eigen 
instellingsbeleid wordt uiteindelijk bepaald door de Raad van Bestuur van de eigen voorziening. 
De SIOL-werking is beleidsbeïnvloedend, beleidsbevorderend, maar niet beleidsbepalend. 
 

 
Zorgaanbod SIOL 
 
Het totale zorgaanbod van deze instellingen bedraagt: 
• 1.450 woongelegenheden 
• 54 verblijfsmogelijkheden “kortverblijf” 
• 7 centra voor “dagopvang” 
• 318 assistentiewoningen 
  
SIOL-organisatie 
 
Marc Voets 
Contact: marc.voets@wzcvoorzienigheid.be 
Tel.089/46 21 61 
Directeur woonzorgcentrum Voorzienigheid Bocholt. 
Sedert 01/2015 halftijds netwerkdirecteur SIOL. 
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Verantwoordelijk voor: 
• ondersteuning beleidsontwikkeling SIOL 
• netwerkvorming en promotie 
• algemene coördinatie 
  
Directiecomité 
Elke vzw is vertegenwoordigd door 1 directielid in het directiecomité. 
 
Bestuursorgaan 
 

In het Bestuursorgaan zetelen 1 bestuurder en een directielid per vzw  
Voorzitter: NN 
Vzw De Voorzienigheid: Luc Van Hoywegen & Jos Luys 
Vzw Grauwzusters: Bert De Bakker & Johan Abrahams 
Vzw Het Park: Mathieu Drijkoningen & Johan Wynen 
Vzw Ocura: Lizy Cosemans & Patrick Siborgs 
Vzw St Jozef: NN & Jos Claes  
Vzw Zusters Augustinessen: Fons Vrolix & Patrick Groenen/Guido Henckaerts & Roel Eerlingen 
Vzw De Olijfboom: Georges Janssen & Carlo Feyen 
 
De Algemene Vergadering 
 

De Algemene Vergadering bestaat uit leden van de Raden van Bestuur en de directieleden van 
de deelnemende vzw’s.  
 
Projecten  
 

Eind april 2012, werd er gestart met een aantal samenaankoop projecten : 
• Wasserij:  
• Voeding: 
• Afvalbeheer: 
• Verzekeringen: 
• Keukenmanagement: projectverantwoordelijke Marc Voets 

 
Nieuwe projecten 
 

• ICT: projectverantwoordelijken: Patrick Siborgs en Guido Henckaerts 
• Kwaliteitszorg en zorgethiek: projectverantwoordelijke: Jos Claes 
• Netwerkzorg: projectverantwoordelijke: Jos Claes 
• Financieel en operationeel dashboard: projectverantwoordelijke: Roel Eerlingen 
• Technische dienst: projectverantwoordelijke: Johan Wynen 
• HRM: projectverantwoordelijke: Johan Abrahams 
 
Acht van de zestien rusthuizen richtten op 2 mei 2016 een nieuwe vereniging, met name de 
vzw INTEGRO op : 
 

• Rusthuizen Zusters Augustinessen Noord-Limburg (Hamont-Achel en Overpelt)  
• Rusthuizen Zusters Augustinessen Zuid-Limburg (Alken en Sint-Truiden),  
• WZC Sint-Jozef (Neerpelt),  
• WZC De Voorzienigheid (Bocholt),  
• WZC De Olijfboom (Genk) en  
• WZC Het Park (Neeroeteren). 

 

Het initiatief tot samenwerken begon al in 2008 met de oprichting van het Samenwerkingsinitiatief 
Ouderenzorg Limburg (SIOL). Binnen die groep ontstonden twee stromingen, waarvan de ene, 
met name, de leden van vzw Integro, sneller een fusie wilde dan de andere.  
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65. SOLIDUM VZW  (PROVINCIE VLAAMS-BRABANT) 
 
 

 
 
 
SOLIDUM vzw bundelt relevante samenwerkingen van en tussen een achttal door de overheid 
erkende woonzorgcentra, alle gelokaliseerd in Vlaams-Brabant en alle onder het beleid en 
uitbating van een eigen juridische entiteit (vzw). 
De groep omvat momenteel 8 woonzorgcentra:  
 

In totaal 1141 woongelegenheden 
en 624 medewerkers  
 

De voorgeschiedenis van institutionele zorg in deze context gaat terug tot een heel ver verleden 
en verwijst naar het pionierswerk van de Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen 
van Halle met midden de 19de eeuw de eerste ziekenzorg en een eeuw later met de overname 
van enkele ‘rusthuizen’. Zie => ZWARTZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN HALLE. 
 

De recentste decennia werden gekenmerkt door een versnelde verruiming van de groep 
SOLIDUM tot 8 instellingen, waaronder twee woonzorgcentra via een PPS-samenwerking.  
Thans zijn alle woonzorgcentra knap uitgebouwd (of in volle expansie) met moderne 
infrastructuur en gestuurd en geleid via eigentijds management en governance.  
 
• WZC SINT-CAROLUS, Meersstraat 1 te 1742 Sint-Katharina-Lombeek (Ternat); 

Het werd opgericht in 1907 en groeide in de loop der jaren uit tot een seniorencentrum voor 
ongeveer 200 bejaarden. Er zijn 138 woongelegenheden (104 RVT + 34 ROB), verdeeld over 
4 afdelingen. Eén afdeling is volledig aangepast aan de noden voor personen met dementie. 
Het woonzorgcentrum Sint-Carolus beschikt tevens over 5 kamers voor kortverblijf, verspreid 
over de 3 somatische afdelingen van het rusthuis. Daarnaast is er ook een 
serviceflatresidentie/groep van assistentiewoningen met 45 moderne en aangepaste 
appartementen, voor valide en actieve senioren. 

 
• WZC ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES, Dorpsplein 10 in 3071 Erps-Kwerps; 

Sinds 2016 werd een volledig vernieuwde infrastructuur gerealiseerd. Het centrum biedt 154 
woongelegenheden aan waarvan 119 voor zwaar zorgenbehoevende bewoners en tevens 
2CVK. Er zijn verschillende types van kamers. Het oude rusthuisgebouw dat dateert van 1830 
en bijgevolg een belangrijke historische waarde heeft werd in 2020 en verder in 2021 
verbouwd tot een serviceresidentie met 44 woningen en een dagverzorgingscentrum voor 15 
cliënten. Half 2021  

 
 

 

• WZC SINT-FELIX, Lindestraat 3 te 1530 Herne; 
In het woonzorgcentrum zijn er 60 woongelegenheden, waarvan 46 zwaar zorgbehoevenden 
verblijven in een RVT-bed. Daarnaast beschikt het woonzorgcentrum eveneens over 4 
woongelegenheden in het centrum voor kortverblijf. Ook zijn er 13 appartementen aanwezig 
voor valide of licht zorgbehoevende alleenstaanden of koppels, in het aangrenzende 
serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen. Half 2021 worden deze vervangen door 
38 nieuwe assistentiewoningen (GAW). 
 

• WZC SINT-AUGUSTINUS, Monseigneur Senciestraat 4 te 1500 Halle 
Woonzorgcentrum Sint-Augustinus vzw werd in 2000 (Service Residentie) en in 2008 
(Woonzorgcentrum) in gebruik genomen op de voormalige site van het Halse ziekenhuis. Het 
biedt 71 rust- en verzorgingstehuisbedden, 40 rusthuisbedden, 7 woongelegenheden voor 
kortverblijf, 15 erkende verblijfseenheden in dagverzorgingscentrum Het Binnenhof en 60 
moderne assistentiewoningen. 

 
 

• WZC H. VANDERSTOKKEN, Palokenstraat 17 te 1670 Pepingen; 
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Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken biedt 127 woongelegenheden aan. 97 
woongelegenheden zijn voorbehouden voor zwaar zorgbehoevende bewoners, 20 voor 
valide en minder zorgbehoevende bewoners en 10 woongelegenheden voor kortverblijf. 
De kamers, die zich allen op het gelijkvloers bevinden, werden tussen 2008 en 2015 volledig 
vernieuwd en aangepast. In 2021 zal de bouw van 18 assistentiewoningen gerealiseerd 
worden. 
 

 

• WZC HOF TER WAARBEEK, Waarbeek 28 te 1730 Asse 
Hof ter Waarbeek werd in 1994 opgericht als commercieel initiatief. Sinds 2005 wordt het 
woonzorgcentrum uitgebaat door Solidum. Het woonzorgcentrum is vergund voor 93 
woongelegenheden waarvan 71 rust- en verzorgingsbedden, 19 rusthuisbedden en 3 
woongelegenheden voor kortverblijf. Er bestaat in huis een grote expertise voor de zorg voor 
zwaar zorgbehoevenden, en dementerende bejaarden. Om aan de recentste normeringen te 
voldoen, voert het woonzorgcentrum in 2020-2021 aanpassingswerken uit: het gebouw zal 
worden uitgebreid en gemoderniseerd om het comfort van de bewoners, de bezoekers en de 
medewerkers te optimaliseren, met een vervangende nieuwbouw voor 25 
woongelegenheden (in gebruikname in april 2021). 
 

 

• WZC D’EYCKEN BRUG, Bergenlaan 5 te 3360 Bierbeek. 
D’Eycken Brug opende op 1 september 2013 zijn deuren. Voor het woonzorgcentrum 
d'Eycken Brug werd in 2003 een vzw opgericht met een samenwerking tussen Solidum en 
het OCMW Bierbeek. Deze vzw is samengesteld enerzijds uit verschillende vzw’s van de 
groep Solidum waaronder O.L.V. Lourdes, Sint Carolus, Sint-Felix, Sint-Augustinus en 
anderzijds het OCMW van Bierbeek. 
Het woonzorgcentrum biedt 87 woongelegenheden voor langdurig verblijf waarvan 59 RVT 
en 28 ROB. Het woonzorgcentrum bestaat uit vier afdelingen waarvan twee afdelingen met 
een leefgroepwerking onder andere toegespitst op bewoners met dementie. D’Eycken Brug 
heeft verder een centrum voor kortverblijf “De Dagvlinder” voor 3 bewoners en een 
dagverzorgingscentrum met 15 opvangplaatsen. 
 

• WZC VAN LIERDE, Bellestraat 3  in 1790 Affligem 
In 2011 werd tussen zes vzw's van de groep Solidum en het OCMW van Affligem een 
nieuwe PPS-vereniging opgericht. Dit samenwerkingsverband in de vorm van een nieuwe 
VZW verving het bestaande OCMW-rusthuis met 54 woongelegenheden en legde zich toe 
op de uitbreiding tot 117 woongelegenheden (68 RVT + 45 ROB + 4 CKV). Er zijn plannen 
om in de nabije buurt eveneens een Groep Assistentiewoningen uit te baten. 
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66. SQUATINA VZW  (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 

 
 
SQUATINA vzw is de nieuwe naam van de vzw die - door een beslissing van de Bijzondere 
Algemene Vergadering van 19 december 2018 - ontstaan is door overdracht van het beheer en 
de exploitatie van de vzw Engelendale te Brugge naar de vzw Medico-Sociale Instellingen Sint-
Jozef te Oostende. Bij die gelegenheid werd ook de naam van vzw Medico-Sociale Instellingen 
Sint Jozef gewijzigd in vzw Squatina. 
Reeds eerder (nl. op 09/03/2016) werd door een Bijzondere Algemene Vergadering van de vzw 
Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef retroactief beslist om per 01/01/2016 de Groep van 
Assistentiewoningen (GAW) De Zandhille en Schottenburg, gelegen in Oostende, over te 
hevelen van de vzw Ste Elisabeth naar de vzw MSI St-Jozef te Oostende. 
Al deze voorzieningen hebben één gemeenschappelijke initiatiefnemer, nl. de Christelijke 
Mutualiteit (Oostende en Brugge). 
 

SQUATINA vzw bestaat uit volgende ouderenvoorzieningen : 
 

• WZC Sint Jozef, Nachtegalenlaan 58 te 8400 Oostende (75 woonzorgkamers). Vanaf 1 
januari 2019 wordt de naam van het WZC gewijzigd in WZC ‘t Ponton 

• WZC Haerlebout, Duinenweg 390, 8430 Middelkerke (45 woonzorgkamers) 
• WZC Engelendale, Vlamingdam 34, 8000 Brugge (96 zorgkamers – zorgstudio’s - zorgflats) 
• GAW De Zandhille/Schottenburg, Cirkelstraat 2, 8400 Oostende (43 flats verbonden aan 

vzw ADL Cluster voor 24-uurs-permanentie en verbonden aan het WZC St.-Jozef); voortaan 
wordt de naam GAW De Zandhille gebezigd. 

• GAW Duinroos, Duinenweg 390 8430 Middelkerke (22 assistentiewoningen). 
 

In het totaal telt de nieuwe vzw 231 personeelsleden. 
 

Squatina vzw ondersteunt de werking van ADL-Cluster vzw  (*) te Oostende. 
(*) ADL-Cluster vzw verleent ADL-assistentie aan personen met een fysieke beperking, verleent assistentie 
aan personen met een fysieke beperking die beschikken over een PVF-budget (persoonsvolgende 
financiering) en binnen een afstand wonen (van maximum 150m) van de ADL centrale en verleent 
ondersteunende dienstverlening en noodpermanentie aan gebruikers die wonen in assistentiewoningen De 
Zandhille (en Schottenburg). 
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67. TABOR GROEP  =>  WONEN MET ZORG 

 
De Taborgroep vormt een uniek transsectoraal netwerk van méér dan 60 autonome organisaties 
uit Oost- en West-Vlaanderen. De groep versterkt waardengericht ondernemen in de sectoren 
welzijn, gezondheid en onderwijs. 
 

De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk ondersteuning op maat aan op 
het vlak van communicatie, financiën-aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. 
De Taborgroep is ontstaan uit een netwerk van dienstverlenende organisaties in Oost- en West-
Vlaanderen, opgericht en bestuurd door de Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria. 
Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria  
 

Priester Jozef Triest richtte de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op in 
Lovendegem nabij Gent in 1803. De zusters ontplooiden een uitgebreid netwerk aan 
dienstverlenende instellingen in het onderwijs en de gezondheids- en gehandicaptenzorg. De 
instellingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse sociale geschiedenis. 
 

Tot op vandaag telt de Congregatie ongeveer 1.300 leden, verspreid over zowat alle werelddelen. 
De organisatie kent wereldwijd een sterke aangroei, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Daar 
blijft het aantal zusters dalen. 
 

Ontstaan Taborgroep  
 

Net door de sterke afname van het aantal zusters besliste de Congregatie in 2003, precies 200 
jaar na haar oprichting, om zich uit de organisatie terug te trekken. Het bestuur werd 
overgedragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. 
 

De Taborgroep werd opgericht om de stichtende instellingen en de instellingen die aanleunen bij 
de werking te blijven ondersteunen. 
 

De leden zijn zelfstandige vzw's met een eigen raad van bestuur en algemene vergadering. Zij 
hebben elk een afgevaardigde in de algemene vergadering van Tabor en worden zo uitgenodigd 
om deel te nemen aan het algemeen beleid van de organisatie.  
 
 

Met de oprichting van Tabor op 29 januari 2003 beoogde de Congregatie Zusters van Liefde van 
een nieuwe structuur te creëren - (de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 14 maart 2003) - die 
erin voorziet dat de organisaties, die samen de groep Zusters van Liefde uitmaakten in een 
wederkerige, solidaire samenwerking als groep kunnen verder bestaan en door deel uit te maken 
van het netwerk, zich gesteund weten om op succesvolle wijze hun kernopdracht te realiseren, 
in de geest van 'Ankerpunten voor Morgen': de uitdrukking van de basisvisie van de organisatie.  
 

Hoewel de leden van Tabor in oorsprong enkel bestonden uit organisaties die door de 
Congregatie werden opgericht of door de Congregatie werden overgenomen, staat Tabor ook 
open voor nieuwe leden. Van hen wordt verwacht dat zij de gemeenschappelijke visie 
onderschrijven en bereid zijn tot engagement in de groep.  
 

Lid zijn van Tabor betekent een wederzijds engagement dat berust op twee pijlers : 
 

• Netwerking : Medewerkers ontmoeten elkaar in verschillende overleg- en 
beleidsadviesgroepen. Uit deze contacten ontstaat een dynamiek die gekenmerkt wordt door 
wederkerigheid en solidariteit. Krachten worden gebundeld rond gemeenschappelijke 
doelstellingen en op materieel vlak worden schaalvoordelen gecreëerd. 
 

• Consultancy : Tabor heeft thans 18 gespecialiseerde medewerkers in  verschillende 
beleidsdomeinen (financiën, infrastructuur, ICT, Personeel & Organisatie (o.a. Samenaankoop)) waarop de 
leden beroep kunnen doen. 

 

De missie van de netwerkorganisatie is: “Ertoe bijdragen dat partnerorganisaties uit welzijnszorg, 
gezondheidszorg en onderwijs als waardegerichte organisatie hun missie succesvol kunnen 
realiseren. Dit door hen op kwaliteitsvolle en proactieve wijze continu te ondersteunen via het 
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realiseren van een versterkend systeem van samenwerking én het beschikbaar stellen van 
aanvullende expertise”. 

De Taborgroep verenigt thans meer dan 60 autonome organisaties uit Oost- en West-
Vlaanderen en dat in drie sectoren: welzijn, gezondheid en onderwijs.  
De partnerorganisaties ontplooien tal van activiteiten in diverse sectoren van de social profit: 
 

• basisonderwijs 
• secundair onderwijs 
• buitengewoon onderwijs 
• ambulante en residentiële zorg voor personen met een handicap 
• sociale economie 
• kinderdagverblijf 
• bijzondere jeugdzorg 
• revalidatie 
• woonzorgcentra 
• psychiatrie 
• algemeen ziekenhuis 
 

6.000 professionele medewerkers zetten zich elke dag in voor 18.000 leerlingen, cliënten, 
doelgroepmedewerkers, gebruikers, bewoners en patiënten. 

Tabor vzw groepeert volgende voorzieningen: 
 
Alderande, AZ Alma, BuBaO De Triangel, BuBaO De Vinderij, BuBaO Sint-Lievenspoort, BuBaO 
Sint-Lodewijk, BuSO De Karwij, BuSO De Triangel, BuSO Sint-Lodewijk, CAR Sint-Lievenspoort, 
College O.-L.-V.-ten-Doorn, Con Brio vzw, De Bolster, De Kangoeroe, De Nieuwe Horizon, Duet 
cvba, DVC De Triangel, Grijkoort, Guldensporencollege, Home Thaleia, Instituut voor 
Verpleegkunde Sint-Vincentius, Job & Co, Kinderopvang Sint-Lievenspoort, Kleuterschool De 
Speelfontein, Mariagaard, MFC De Hagewinde, MPI Sint-Lievenspoort, Psychiatrisch Centrum 
Caritas, Sint-Bavobasisschool, Sint-Bavohumaniora, Sint-Lodewijk, Vrije Basisschool 't Fort, 
Vrije Basisschool 't Klimrek, Vrije Basisschool De Boomhut, Vrije Basisschool De Bron, Vrije 
Basisschool De Meidoorn, Vrije Basisschool De Mozaïek, Vrije Basisschool De Sprankel, Vrije 
Basisschool De Weg-Wijzer, Vrije Basisschool De Wegel, Vrije Basisschool Sint-Jozef - Sint-
Janneke, Vrije Basisschool Sint-Salvator, VZW De Vierklaver, Woonzorgcentrum Morgenster 
(Sijsele-Damme), Woonzorgcentrum Sint-Jozef (Gent), Woonzorgcentrum Sint-Vincentius 
(Zaffelare). 
 

 
TABOR vzw: 
 

Algemene vergadering van Tabor vzw 
 

De partnerorganisaties vormen de basis van de Taborgroep. Ze nemen deel aan het beleid via 
een lidmaatschap in de algemene vergadering. Zo hebben ook de lokale besturen hun stem in 
het beleidsproces binnen de groep. 
 
 
 

Raad van bestuur van Tabor vzw 
 

Binnen de algemene vergadering wordt een raad van bestuur aangesteld, die op zijn beurt een 
directeur voor het netwerk aanstelt. 
 

De raad van bestuur bestaat uit 12 leden: 
 

•  Zes vertegenwoordigers van de partnerorganisaties; 
 

•  Drie vertegenwoordigers van de stichter ‘vzw Zusters van Liefde van Jezus en Maria     
Nederlandstalige provincie; 

 

•  Drie onafhankelijke bestuurders waaronder de voorzitter van de vzw; 
 

Samenstelling van het Bestuursorgaan: 
 

Frans Samyn, Voorzitter  
Anne Ruyffelaere, Ondervoorzitter  
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Christiaan Scheire 
Francine Van Hamme   
Gauthier De Branbandere, 
Jos Vaneygen 
Mireille Buyck   
Paul Cottenie   
Anne-Marie Burvenich 
Caroline Detavernier 
Johan Veeckman 
Jean-Marie Van Brussel 
Paul Ongenaert, Dagelijks Beheerder   

 
 

 
 
TABOR VZW   groepeert onder de noemer van WONEN MET ZORG de drie voornoemde 
woonzorgcentra in een netwerk: 
 

1. WZC SINT-JOZEF vzw  
Molenaarsstraat 34, 9000 Gent 
Tel. 09/265 81 39 
info@sintjozef-gent.be 
 

2. WZC SINT-VINCENTIUS vzw 
Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan 4, 9080 Zaffelare 
Tel. 09/355 50 11 
info@sintvincentius.be 
 

“…zijn van oorsprong initiatieven van de Congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria.  
Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de 
zusters een uitgebreid net van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen. 
In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend 
aan het eigen domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een nieuw 
bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in 1937. 'Sint-Jozef' was geboren. 
In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef. Praktisch 
betekende dit dat het R.V.T. autonoom werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius ziekenhuis, waar 
het altijd mee verbonden was geweest. 
 

In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord te bouwen. Dit werd ingehuldigd op 14 januari 1995. 
Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de beslissing 
in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, jonge generatie van 
professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
Op 19 april 2010 werd de eerste steen gelegd voor een uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum. 
Op 10 november 2011 werden het nieuwe centrum voor kortverblijf De Molenaar en het 
dagverzorgingscentrum De Blaisant ingehuldigd”. 
 

3. WZC MORGENSTER vzw 
Gentse Steenweg 122, 8340 Sijsele-Damme 
Tel. 050 72 71 80 
Fax 050/72 71 89 
info@wzcmorgenster.be 
 

Om de geschiedenis van Woonzorgcentrum Morgenster vzw in de juiste context te kunnen plaatsen, kan 
men er niet onderuit om ook een stukje geschiedenis van het AZ Alma campus Sijsele (het vroegere 
Elisabeth Ziekenhuis) mee in het verhaal op te nemen.   
In 1929 werd het oorspronkelijke gebouw op de huidige site gebouwd en ingericht als sanatorium. Het jaar 
1988 is zeker vermeldenswaard.  
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Door de reconversie van de ziekenhuisbedden (V-dienst) werden 28 V-dienstbedden RVT-bedden.  In 1996 
viel de beslissing om de RVT-bedden niet langer in het ziekenhuis zelf te houden, maar wel binnen een 
bestaand gebouw op het domein van het ziekenhuis. De keuze viel al snel op het kloosterhuis ’huize 
Morgenster’, dat gebouwd was voor zieke en zorgbehoevende zusters van de zustergemeenschap Zusters 
Van Liefde Jezus en Maria.  Van september tot december 1996 werden de nodige aanpassingswerken 
gedaan aan het gebouw om tegemoet te komen aan de normeringen en de wettelijke bepalingen, o.a. een 
oproepsysteem, branddetectie, schilderwerken, ... 
 

Op 27 december 1996 gebeurde de verhuis van 20 bewoners uit het ziekenhuis naar het RVT Morgenster. 
De 12 overige bewoners waren de zorgbehoeftige zusters die reeds woonachtig waren in ’huize 
Morgenster’.  Op 1 januari 1997 was de officiële opstart van RVT Morgenster een realiteit, een rusthuis met 
een capaciteit van 32 woongelegenheden.  Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de 
Congregatie Zusters van Liefde de beslissing een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan 
een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de 
netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
Op 1 april 2004 wordt de verantwoordelijkheid van RVT Morgenster overgenomen door de algemeen 
directeur van Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw te Gent en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw te 
Zaffelare. 
 

Op 1 januari 2009 veranderde RVT Morgenster vzw naar WZC Morgenster vzw. 
Op 13 februari 2009 vond de officiële opening van de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum plaats 
- een nieuwe vleugel met 30 woongelegenheden - waardoor er nu 62 bewoners gehuisvest kunnen worden. 
Hiervan wonen 15 bewoners binnen een eenheid 'wonen met verhoogd toezicht'. 
 

 
Contact m.b.t. WONEN MET ZORG: 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur : Dirk DhondtHugo  
Algemeen directeur (vanaf 1/12/2016)  : Wouter Sonneville (opvolger van Dirk Dhondt) 
Directeur wonen en zorg : Johan Banneel 
Financieel-administratief directeur : Bart Claeys 
 
De drie woonzorgcentra fusioneerden op 1 januari 2020 onder de benaming  EXALTA. 
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68. TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG  (TNO VZW)  
 
 

 
 
Het “Samenwerkingsverband Triangel” dateert van april 2002 en heeft de bedoeling de krachten 
te bundelen van zeven woon- en zorgcentra uit West-Vlaanderen om elk afzonderlijk toch sterker 
naar voor te doen komen. 
De statutaire samenwerking dateert vanaf de stichtingsvergadering van 27 mei 2009 onder de 
benaming ‘Triangel Netwerk Ouderenzorg vzw” met als maatschappelijke zetel: Veurnseweg 538 
te 8906 Ieper.  
Via onderling overleg en individuele specialisatie en via toetsing van ervaringen en cijfers aan 
de ervaringen en cijfers van de zes andere collega's zien we een meerwaarde voor de individuele 
voorzieningen. Een visietekst werd uitgeschreven en de samenwerking uitgebouwd. 
 
Deze 7 voorzieningen zijn: 
 

• WZC ST-BERNARDUS te De Panne (dir. Frank Vanfleteren) 
• WZC HOME VRIJZICHT te Elverdinge (dir. Stefan Devlieger) 
• WZC ST-GODELIEVE te Gistel (dir. Luc De Jonghe) 
• WZC HUIZE TER WALLE te Menen (dir. Debbie Janssens) 
• WZC VINCENTHOVE te Roeselare (dir. Johan Demyttenaere) 
• WZC REGINE COELI te Brugge (dir. Els Vandecasteele) 
• WZC AVONDRUST te Varsenare (dir. Bruno Vandemoortel) 

 

Al deze voorzieningen hebben gemeen dat ze als het ware niet spontaan tot een groter geheel 
konden worden gerekend via hun congregationele stichters. De keuze om te gaan samenwerken 
werd toen gemotiveerd vanuit vaststellingen die tot op vandaag gelden: de toenemende 
complexiteit van het besturen en het beleid, de schaarste van de middelen en de algemene 
tendens tot schaalvergroting, waarop de groep meende te moeten anticiperen. In 2002 kreeg het 
samenwerkingsinitiatief de naam ‘Triangel'. 
Reeds geruime tijd delen niet enkel de directeurs, maar ook andere leidinggevenden hun 
expertise om op die manier voor hun eigen voorziening meerwaarde te creëren. 
In 2006 werd de werking van het samenwerkingsverband grondig geëvalueerd en kwam men tot 
volgende doelstelling: “Triangel wil door samenwerking en specialisatie een ondersteuning 
bieden aan de leden in een steeds complexer wordende omgeving, om een menswaardige, 
innoverende en deskundige zorgverlening uit te bouwen met bezielde en gemotiveerde 
medewerkers.” 

 

In dit verband werd in mei 2009 de ‘Triangel Netwerk Ouderenzorg vzw’ als dienstverlenende 
vzw opgericht. De werking binnen het samenwerkingsverband werd projectmatig uitgebouwd. 
Binnen het kader van deze vzw heeft de groep een financieel-economisch adviseur 
aangeworven, als eerste gemeenschappelijk medewerker. Triangel blijft verder zoeken hoe 
nauwer en meer structureel kan samengewerkt worden om de gezochte meerwaarde te kunnen 
realiseren.  
             

Via deze vzw werd het ook mogelijk om kosten juridisch en fiscaal op een correcte wijze door te 
rekenen en een eventuele gemeenschappelijke tewerkstelling te realiseren.  
De autonomie van elke in het samenwerkingsverband betrokken vzw staat centraal en de 
samenwerking is een vrijwillig engagement.  
 
De autonomie van elke in het samenwerkingsverband betrokken vzw staat centraal en de 
samenwerking is een vrijwillig engagement. In de jaren 2010 en 2011 wordt nagedacht of en hoe 
het samenwerkingsverband op korte en middellange termijn kan evolueren. Het werd immers 
gezien de toegenomen activiteit, belangrijk om op een aantal vlakken duidelijkheid te scheppen 
en de verwachtingen naar elkaar en de groep uit te spreken. Zo stelt zich onder andere de vraag 
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tot waar de solidariteit reikt en tot waar de autonomie. Om op, onder meer, deze vraag een 
antwoord te vinden, werd een denkoefening gehouden, deels begeleid door VOCA. Via een 
analyse van de resultaten van ongeveer 10 jaar samenwerken, een context-analyse en een 
SWOT-analyse, wordt de missie van het samenwerkingsverband uitgeklaard. In het verlengde 
van het vastleggen van de missie en de waarden van waaruit gewerkt wordt, zullen strategische 
beleidsopties voor de toekomst bepaald worden. 
 
Voorbeelden van ondernomen acties : 
 

“In mei 2011 werd een financieel-economisch adviseur (Chris Claeys) in dienst genomen. Niet 
alleen de financieel-economische benchmarking, maar ook de brede financiële bedrijfsvoering 
zoals de berekening van het te verwachten instellingsforfait , het opmaken van prijsdossiers en 
van financieel-technische plannen, het opmaken van allerlei boordtabellen, het opmaken van 
‘verslagen van nazicht’ en allerhande individuele prospecties, dragen bij tot een zeer 
gefundeerde en gezonde financieel-economische bedrijfsvoering” 
 

“Alle voorzieningen zijn aangesloten bij één Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk. Door het gezamenlijk lidmaatschap kan de samenwerking intensiever worden 
uitgebouwd. Kredietdagen kunnen in worden gegroepeerd en opgenomen in functie van bv. 
vormingsbehoeften in casu, opleiding vertrouwenspersonen, de jaarlijkse intervisie 
vertrouwenspersonen, de opleiding ‘hiërarchische lijn” en tal van opleidingen voor de 
medewerkers.  Ook de opmaak van de risicoanalyse psycho-sociaal welzijn werd in de 
verschillende voorzieningen gecoördineerd aangepakt”. 
 

“Elk jaar wordt het financieel resultaat van de verschillende voorzieningen van Triangel, zowel 
op resultaat- als op balansniveau op een gedetailleerde manier, met elkaar vergeleken. Deze 
informatie wordt verder geïllustreerd door een aantal kerngetallen (medewerkersinzet, 
bezettingspercentages, zorggraad bewoners...) en financiële ratio’s. Uit deze vergelijking kan 
elke voorziening leerpunten halen om tot een meer performante financiële bedrijfsvoering te 
komen.” 
 

Contact : 
 

Stefan De Vliegher 
050/39 56 66 
info@avondrust.be 
www.ouderenzorg-triangel.be 
 
 

Inmiddels had begin 2019 een fusie plaats  van drie woonzorgcentra die tot TRIANGEL 
NETWERK OUDERENZORG behoren, met name, Regina Coeli uit Sint-Andries, Avondrust 
uit Varsenare en Sint-Godelieve uit Gistel. De nieuwe vzw kreeg de naam 
WOONZORGNETWERK SPIRIT vzw en werd als dusdanig lid van Triangel Netwerk 
Ouderenzorg. 
 
Bestuursorgaan:  

1. Luc De Jonghe namens Woonzorgnetwerk Spirit vzw 
2. Frank Vanfletren en Freddy Declercq namens het Woon- en Zorgcentrum Sint-

Bernardus 
3. Stefaan Devlieger namens Woon- en Zorgcentrum Home Vrijzicht 
4. Debbie Janssens namens Huize Ter Walle 
5. Soetkin Kesteloot namens Woonzorgnet Vincenthove 

Het Woonzorgnet Vincenthove nam met ingang van 30 juni 2020 ontslag als lid en 
werd ontslag verleend aan Soetkin Kesteloot als lid van het Bestuursorgaan. 
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69. VEZISS VZW 
 
 

                                             
 
 

VZW’s Engageren Zich In een Strategisch Samenwerkingsverband  (afgekort VEZISS) is een 
samenwerking die vertrekt vanuit de intentie om tussen de deelnemers een organisatie-brede 
samenwerking te realiseren met als doel de kwaliteit te bevorderen binnen de participerende 
vzw’s. In functie van een maximale werkbaarheid is bij aanvang bewust gekozen voor een 
beperkt aantal deelnemende voorzieningen. 
 

Vzw Zusters Franciscanessen, beheerder van 2 woonzorgcentra: 
• WZC AVE MARIA, Hooiwege 1 – 9940 Evergem/Sleidinge en  van   
• WZC SINT-FRANCISCUS Heerdweg 15 – 9800 Deinze vertegenwoordigd door dhr. Marc 

De Roo, algemeen directeur en dhr. Luc Van Parys, voorzitter raad van bestuur; 
 

• WZC MARIAHUIS Kloosterstraat 6 – 9890 Gavere, vertegenwoordigd door dhr. Luc Tanghe, 
gedelegeerd bestuurder en dhr. Maurits Lievens, voorzitter raad van bestuur; 

 

• WZC Sint-SINT-BERNARDUS Claeys, algemeen directeur en Zr. Noëlla Ghijs, voorzitter 
raad van bestuur; 

 

• RVT SINT-JOZEF, Kortrijksesteenweg 61 – 9800 Deinze, vertegenwoordigd door dhr. Johan 
Van Maldeghem, algemeen directeur en Zr.Godelieve Ballegeer , voorzitter raad van bestuur. 

 

Is nadien toegetreden tot de groep VEZISS : 
 

• WZC SINT-COLETA, Sint-Coletastraat 4 – 9000 Gent (samen met vzw WZC Mariahuis deel 
uitmakend van de Groep Zusters O.L.Vrouw Visitatie) vertegenwoordigd door Zuster Rita 
Van Labeke, algemeen directeur en Luc Tanghe (gedelegeerd bestuurder) 

  

Iedere vzw behoudt zijn autonomie en men beoogt een open en transparante houding naar 
elkaar toe. Het samenwerkingsverband kan verder evolueren. 
 
Contact: 
 

Luc Tanghe, voorzitter van WZC Sint-Coleta en WZC Mariahuis 
luc.tanghe@wzcmariahuis.be 
gsm 0475/44 88 03 
Joseph Gérardstraat 12 bus 101 
9040 Sint-Amandsbergi 
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70. VIJVENS  (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 
 

 
Historiek: 
 

“Op 4 april 1975 werd de vzw Home Vijvens opgericht en sindsdien berust de leiding van de 
bejaardenzorg bij de vzw Vijvens, die de gebouwen in erfpacht kreeg. De dagelijkse leiding werd 
waargenomen door Mevrouw Gratiënne Verplaetse. Zij werd opgevolgd door de heer Francois 
Hutsebaut die op 1 juli 1977 als directeur begon. Tijdens zijn loopbaan verkreeg de vzw ook het 
rusthuis in Kruishoutem. Dit werd door de Zusters Franciscanessen uitgebaat. Zij verlieten de 
gebouwen door een tekort aan zusters. De gebouwen en de gronden werden op 3 december 
1978 geschonken aan de toenmalige vzw Home Vijvens. Op dat ogenblik verbleven er een 40-
tal bejaarden.  Mevrouw Rita Vande Moortele sinds 1997 lid van de raad van Beheer werd op 16 
maart 2002 de eerste lekenvoorzitter van de Raad Van Beheer. Vanaf 3 september 2002 tot 10 
juni 2014 werd de vzw geleid door Mevr. Christiane Vandenheede door de Raad van Beheer 
benoemd als algemeen directeur voor de beide huizen. Mevrouw Rita Vande Moortele tevens 
schepen in de gemeente Kruishoutem heeft sedert 10 juni 2014 als algemeen directeur de leiding 
van de vzw Vijvens opgenomen. Na het in gebruik nemen in juni 1996 van de toenmalige 
nieuwbouw Home Sint-Petrus in de Ommegangstraat 22 te Kruishoutem werden er plannen 
gemaakt voor een nieuwbouw in Huise. De zusters Kindsheid Jesu uit Oostakker verleenden 
een erfpacht op de site in Huise voor 50 jaar en dit tot 1 april 2028. De eerstesteenlegging vond 
plaats op 11 september 2009 en het gloednieuwe WZC Home Vijvens werd in gebruik genomen 
op 4 juni 2012.  Op 5 januari 2009 werd in het WZC Home St. Petrus op de tweede verdieping 
gestart met dagopvang. Toen het huis in de Ommegangstraat 33 te koop kwam, heeft de vzw 
Vijvens niet geaarzeld om deze woning aan te kopen om een dagverzorgingscentrum in onder 
te brengen. De aankoopakte werd verleend op 27 januari 2011 en na grondige 
verbouwingswerken werd het hedendaagse dagverzorgingscentrum in de Ommegangstraat 33 
in gebruik genomen op 15 maart 2012. De vzw Vijvens heeft nog meer ambitie en wil vanuit zijn 
missie en visie verder inspelen op de grote nood en vraag naar zorg voor ouderen. In juni 2006 
nam mevrouw Rita Vande Moortele, toenmalig voorzitter van de Raad Van Bestuur voor de 
eerste keer contact op met de Broeders van Liefde uit Gent. De vraag bestond erin een deel van 
de site Waegebrughe (voormalig klooster van de Paters Passionisten tot 1992 en vervolgens 
uitdovend PVT De Kruiskouter) aan te kopen en om te bouwen tot een residentie voor ouderen 
met een O- en A-profiel. Midden 2013 werden de gebouwen van de Kruiskouter door de Broeders 
Van Liefde verlaten en kreeg de vzw Vijvens de verantwoordelijkheid en de zorg voor de site 
toebedeeld.  
Er werd een erfpacht verleend voor 70 jaar vanaf 1 juli 2013. De plannen voor de nieuwe site 
bestaan uit twee gebouwen: een lokaal dienstencentrum, een wellness-centrum voor ouderen, 
20 assistentiewoningen, een WZC met 10 plaatsen kortverblijf, 50 ROB-bedden, nog eens 40 
assistentiewoningen, een administratief blok, een DVC van 15 plaatsen en een Kinderdagverblijf. 
Op 14 maart 2016 werd het startsein gegeven voor de sloop van de oude kloostergebouwen en 
de kloostermuur. Op 1 april 2014 heeft de vzw Vijvens het WZC Home Nazareth overgenomen. 
Het WZC Home Nazareth wordt verder uitgebaat en biedt een thuis aan 18 bewoners. De vzw 
Vijvens huurt de gebouwen aan de eigenaars voor 9 jaar vanaf 1 april 2014.  
Door de zesde staatshervorming, de nieuwe financiering, het wegvallen van de VIPA -
subsidiëring en de negatieve beslissing van de erkenningskalender wordt de vzw Vijvens in 2015 
getroffen in de timing van haar werkzaamheden voor de site Waegebrughe. Een nieuwe blik op 
ouderenzorg in de toekomst wordt getoetst via een marktonderzoek en de verschuivingen binnen 
de zorgsector.  
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Vzw Vijvens beheert en exploiteert op dit ogenblik 3 woonzorgcentra :  
 

1. WZC HOME VIJVENS  
Kloosterstraat 18 
9750 Huise – Zingem 
Tel. 09/ 383 57 02 
Fax 09/383 66 24 
info@vijvens.be 
 

2. WZC HOME SINT-PETRUS  
Ommegangstraat 22 
9770 Kruishoutem 
Tel. 09/333 30 11 
Fax 09/333 30 74 
info@stpetrus.be 
 

3. WZC HOME NAZARETH  (overgenomen door Vijvens vzw in april 2014) 
Plezierstraat 17 
9810 Nazareth 
Tel. 09/386 48 57 
www.homenazareth.be 
 

Sinds 5 januari 2009 organiseert vzw Vijvens het centrum voor dagverzorging 'De Marolle’. 
Het dagverzorgingscentrum 'De Marolle' wordt uitgebaat in een volledig aangepaste woning 
rechtover het woonzorgcentrum 'Home Sint-Petrus'. 
 

Op 7 november 2017 opende Residentie Ommegang, een GAW met 9 appartementen   11 
bewoners van Home Nazareth hun intrek genomen in de assistentiewoningen op de 
gelijkvloerse en de eerste verdieping. 
 
 

De vzw Vijvens werkt aan de ontwikkeling van de vierde nieuwe welzijnscampus ‘site 
Waegebrughe’ in de Passionistenstraat 15 te 9770 Kruishoutem. Op deze site voorziet de vzw 
een inplanting van een nieuwe WZCampus met plaats voor 60 rusthuisbedden, 9 plaatsen 
kortverblijf (waaronder 2 plaatsen nachtopvang), 15 plaatsen dagverzorging, een project voor 7 
jong-dementerenden, een lokaal dienstencentrum, 20 serviceflats, 30 assistentiewoningen of 
inleunflats en een kinderdagverblijf. 
De oude kloostergebouwen op de site Waegebrughe aan de Marolle in Kruishoutem werden in 
maart 2016 volledig afgebroken. De bedoeling is dus om hier op termijn een volledige 
woonzorgcampus te huisvesten. 
 

Het Bestuursorgaan van vzw VIJVENS bestaat uit volgende leden: 
Rita Vande Moortele (vanaf juli 2022: voorzitter), Merlevede Paul, Van Huffel Marc, Van 
Overberghe Bart, De Clercq Heidi, Dhuyvetter Erik, Dhondt Marina, Nagels Georges, Matthys 
Liesbeth, Frank Marchand. 
 

Contact :  
 

Algemeen directeur (vanaf juli 2022): Petra Boeije – p.boeije@vijvens.be - tel. 09/333 30 11  
Brouwerijstraat 22, 9770 Kruisem – info@stpetrus.be 
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71. VINCENTHOF (OOSTAKKER) 
 
De VZW Vincenthof, gegroeid uit een initiatief van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo 
beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra met assistentiewoningen en 1 residentie van 
serviceflats in Oostakker. 
 
 

• WOONZORG SINT-ELISABETH 
Gasthuisstraat 21-45 
9041 Oostakker 

 

• WOONZORG SINT-VINCENTIUS  
Gasthuisstraat 10 
9041 Oostakker 

 

• RESIDENTIE MEERHOUT (8 seniorenflats) 
Meerhoutstraat 94 
9041 Oostakker  

 
Contactpersonen: 
 

Voortzitter: Marc Lataire 
Gasthuisstraat 10 9041 Oostakker 
09/ 218 98 62 
marc.l@vincenthof.be 
 

Directeur : Els Vankerckhove 
tel.nr. : 09/ 218 09 50 
els.vk@vincenthof.be 
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72. VINSO (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 
 

 
 
VINSO of Vrij Initiatief Samenwerking Ouderenzorg is een feitelijk samenwerkingsinitiatief 
van oorspronkelijk vier woonzorgcentra die opgericht werden door de Congregatie “Zusters 
van Maria van Ingelmunster”, nl. : 
 

• WZC MARIA RUSTOORD in Ingelmunster (behorend tot de groep De Hoeksteen) 
• WZC SINT JOZEF in Sint-Michiels-Brugge,  
• WZC TEN ANKER in Nieuwpoort   
• WZC DE GROENE VERTE in Merkem (behorend tot de groep De Hoeksteen) 
 

Later werd VINSO uitgebreid met : 
 

• WZC SINT-ANNA in Eernegem,  
• WZC MATER AMABILIS in Wervik (behorend tot de groep De Hoeksteen) 
• WZC CASSIERS in Houthulst (behorend tot de groep De Hoeksteen) 

 

De jongste uitbreiding dateert uit 2013 en behelst  
 

• WZC MARIA’S RUSTOORD in Dadizele   
• WZC GODTSVELDE-BLIJVELDE in Kortemark (behorend tot de groep De Hoeksteen) 
 
Motieven tot samenwerking 
 

• Huidig WZC is te beperkt qua middelen, mogelijkheden en competenties. Het WZC van de 
toekomst kan slechts blijven bestaan als er samengewerkt wordt op vlak van totaalbeleid. 

• De situatie voor het management wordt voortdurend complexer: wetgeving, de nodige know 
how,… (professioneel en technisch kennisniveau). 

• De nood aan kennis en vaardigheden op bedrijfseconomisch vlak groeit steeds. Ook op vlak 
van HR management worden de uitdagingen aanzienlijk door de sterke groei van de 
commerciële markt. 

• Krachten kunnen gebundeld worden in diverse dossiers, de bestaande expertise in de huizen 
kan gedeeld worden. 
 

VINSO heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via overleg willen de voorzieningen 
zich blijven ontwikkelen in kwaliteitvolle en gastvrije ouderenzorg, op maat van de 
zorgbehoevende oudere. Via overleg willen de voorzieningen hun medewerkers ondersteunen 
in die opdracht. 
VINSO kiest voor autonomie in verbondenheid. De diverse leden van de groep blijven autonome 
rechtspersonen. 
 
Contact: 
 

Via de deelnemende Woonzorgcentra. 
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73. VIVES VZW (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) => CONECTO vzw 
 
 
 

De benaming Vives is in de loop van 2018 gewijzigd, met name in: “CONECTO vzw” 
  

 
Vives vzw, opgericht in de schoot van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis Apostolinnen 
van Gent (eigenlijk Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis), groepeerde 
een drietal ouderenvoorzieningen in de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 

• WOONZORGCENTRUM O.L.V. TER RIVE, Sint-Pieternieuwstraat 115  in Gent 

 
 

• ZORGRESIDENTIE HEILIGE FAMILIE, Molenstraat 32 in 9130 Kieldrecht 
 

 
• RESIDENTIE ROZENDAEL Serviceresidentie in 9000 Gent 

 
Maatschappelijke zetel : 
 
VIVES vzw 
Sint-Pietersnieuwstraat 115 te 9000 Gent 
Tel. 09/224 29 91 
 

Algemeen directeur  : Geert Polfliet 
 
 
 

De VIVES-voorzieningen zijn ook lid van de groep PLACIDUS  
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74. WELZIJNSCAMPUS HUIZE SINT-ANNA (LANAKEN) 
 

 
 
Groepeert 2 woonzorgcentra in de gemeente Lanaken : 
 
1. Woonzorgcentrum LUDINACA (vanaf 3 oktober 2017 : voorheen ‘WZC Huize Sint-Anna’) 
Gasthuisstraat 32  
3620 Lanaken  
Tel:  089 72 13 12  
Fax: 089 71 68 03  
soc.dienst.HSA@huizestanna.be  
(111 bedden) 
 
2. Woonzorgcentrum BESSEMERBERG 
Bessemerstraat 476  
3620 Lanaken  
Tel:  089 71 03 60    
Fax: 089 71 03 68  
soc.dienst.BSB@huizestanna.be  
(130 bedden) 
 
Algemeen directeur:  
Patrick Claes – Patrick.claes@huizestanna.be - tel. 089/71 03 60 
 

Verantwoordelijke bewonerszorg: 
Els Panis - els.panis@huizestanna.be - 089 72 13 12 
 

HR-verantwoordelijke – Preventieadviseur:   
Ilse Grondelaers – ilse.grondelaers@huizestanna.be - tel. 089/71 03 64 
 
Woonzorg Lanaken vzw 
 

De gemeente Lanaken en het OCMW Lanaken bouwen op basis van een Masterplan Woonzorg 
een zorgcampus uit. Deze campus is gelegen op de terreinen van het vroegere rusthuis Huize 
Sint-Anna en de serviceflats van het OCMW. Voor de realisatie van deze zorgcampus zijn het 
gemeentebestuur, het OCMW en de vzw Huize Sint-Anna een samenwerkingsverband 
aangegaan in de vorm van een vzw met de naam ‘Woonzorg Lanaken’. 
In een eerste fase werden de bestaande 34 serviceflats uitgebreid met 12 à 14 
assistentiewoningen. 
In een volgende fase willen de gemeente, het OCMW en Huize Sint-Anna via deze vzw overgaan 
tot de bouw van een dienstencentrum. 
Een zorgboulevard moet het geheel met mekaar verbinden. 
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75. WERKEN GLORIEUX  (RONSE) 
 
 

De vzw Werken Glorieux werd opgericht in september 1982. Haar statuten werden herzien en 
aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18 
december 2003. Zij werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16/03/2004.  
 

Ouderenzorg Glorieux maakt deel uit van de grote Zorggroep vzw Werken Glorieux. 

 
  
Deze zorggroep biedt met het Algemeen Ziekenhuis Glorieux en de voorzieningen binnen 
Ouderenzorg en Kind- en Jeugdzorg een totaalzorg in de Vlaamse Ardennen. 
 

                           
 

Ouderenzorg Glorieux biedt plaats aan ruim 300 ouderen op 4 campussen: 
 

Op het vlak van de ouderenvoorzieningen groepeert Ouderenzorg Glorieux 3 woonzorgcentra 
en 3 Serviceflatresidenties (‘Jericho’, ‘Forum Sint-Hermes ‘ en ‘Residentie Louise Marie’)  en 
biedt plaats aan ruim 300 ouderen op 4 campussen                                           
 

In Nukerke-Maarkedal: 
 

•   WZC DE SAMARITAAN,  Glorieuxstraat 7-9, 9681 Nukerke  
met 148 woongelegenheden, waarvan 6 eenheden voor kortverblijf  
(tel. 055/23 62 20 - samaritaan@werken-glorieux.be) 
Contactpersoon: Dhr.Wim Wijbaillie 

 

• GAW Assistentiewoningen Jericho – 20 AW op de site van WZC De Samaritaan 
 

• WZC SINT-LEONARD, Louise Mariestraat 19, 9680 Etikhove: 47 woongelegenheden  
(tel. 055/23 69 52 - sint.leonard@werken-glorieux.be) 
Contactpersoon: mevr A. Van Overmeeren 

 

• Serviceflats Residentie Louise Marie, Louise Mariestraat 19, 9680 Etikhove - 6 
serviceflats 
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In Ronse: 
 

• WZC HOGERLUCHT, Kammeland 59, 9600 Ronse  
met 48 woongelegenheden, waarvan 1 eenheid voor kortverblijf 
(tel. 055/23 35 11 - rvt.hogerlucht@werken-glorieux.be) 
Contactpersoon: Mevr. M. Lourette 
 

• Groep van Assistentiewoningen Forum Sint-Hermes, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse 
– Campus met 50 serviceflats 
 
Contactpersoon  : 
 

Directeur Ouderenzorg:  Dhr. Wim Wijbaillie   
tel. 055/23 62 14 
wim.wijbaillie@werken-glorieux.be 
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76. WONEN MET ZORG (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)  
 

 
 
De groep WONEN MET ZORG omvat: 
 

• WZC SINT-VINCENTIUS vzw, Kanunnik P.J. Triestlaan 4, 9080 Zaffelare,  
 

• WZC MORGENSTER vzw, Gentse Steenweg 122-124, 8340 Sijsele  
 

• WZC SINT-JOZEF vzw, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent 
 

alle lid van de TABOR GROEP vzw  
 

Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde 
Jezus en Maria de beslissing in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen 
aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 
2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
 
In 2006 werd WZC Sint-Vincentius vzw samen met WZC Morgenster vzw te Sijsele en 
WZC Sint-Jozef vzw te Gent onder de hoede genomen van de algemeen directeur. Dit 
resulteerde in de groep 'Wonen met zorg' die op vandaag een overkoepelend directiecomité, 
staf en administratieve dienst kent. 
 

Ook het ECD Paradox (ExpertiseCentrum Dementie) Molenaarsstraat 34, 9000 Gent behoort tot 
deze groep. 
 
 
WONEN MET ZORG en FOCUS-PLUS vzw  fusioneren tot EXALTA. 
 

Op 1 januari 2020 fusioneren de woonzorgcentra van WONEN MET ZORG  
• WZC Sint-Jozef vzw in Gent 
• WZC Sint-Vincentius vzw in Zaffelare 
• WZC Morgenster vzw in Sijsele 
• en het expertisecentrum Dementie ECD Paradox 
met FOCUS-PLUS vzw, een voorziening uit de sector voor personen met een handicap.  
De voorzieningen verenigen zich vanaf 2020 onder de naam EXALTA. 
 
 
1. WZC SINT-JOZEF  
Molenaarsstraat 34, 9000 Gent 
Tel. 09/265 81 39 
info@sintjozef-gent.be 
 

2. WZC SINT-VINCENTIUS  
Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan 4, 9080 Zaffelare 
Tel. 09/355 50 11 
info@sintvincentius.be 
 

“…zijn van oorsprong initiatieven van de Congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria.  
Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de 
zusters een uitgebreid net van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen. 
In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend 
aan het eigen domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een nieuw 
bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in 1937. 'Sint-Jozef' was geboren. 
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In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef. Praktisch 
betekende dit dat het R.V.T. autonoom werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius ziekenhuis, waar 
het altijd mee verbonden was geweest. 
 

In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord te bouwen. Dit werd ingehuldigd op 14 januari 1995. 
Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de beslissing 
in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, jonge generatie van 
professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
Op 19 april 2010 werd de eerste steen gelegd voor een uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum. 
Op 10 november 2011 werden het nieuwe centrum voor kortverblijf De Molenaar en het 
dagverzorgingscentrum De Blaisant ingehuldigd”. 
 

3. WZC MORGENSTER 
Gentse Steenweg 122, 8340 Sijsele-Damme 
Tel. 050 72 71 80 
Fax 050/72 71 89 
info@wzcmorgenster.be 
 

Om de geschiedenis van Woonzorgcentrum Morgenster vzw in de juiste context te kunnen plaatsen, kan 
men er niet onderuit om ook een stukje geschiedenis van het AZ Alma campus Sijsele (het vroegere 
Elisabeth Ziekenhuis) mee in het verhaal op te nemen.   
In 1929 werd het oorspronkelijke gebouw op de huidige site gebouwd en ingericht als sanatorium. Het jaar 
1988 is zeker vermeldenswaard.  
 

Door de reconversie van de ziekenhuisbedden (V-dienst) werden 28 V-dienstbedden RVT-bedden.  In 1996 
viel de beslissing om de RVT-bedden niet langer in het ziekenhuis zelf te houden, maar wel binnen een 
bestaand gebouw op het domein van het ziekenhuis. De keuze viel al snel op het kloosterhuis ’huize 
Morgenster’, dat gebouwd was voor zieke en zorgbehoevende zusters van de zustergemeenschap Zusters 
Van Liefde Jezus en Maria.  Van september tot december 1996 werden de nodige aanpassingswerken 
gedaan aan het gebouw om tegemoet te komen aan de normeringen en de wettelijke bepalingen, o.a. een 
oproepsysteem, branddetectie, schilderwerken, ... 
 

Op 27 december 1996 gebeurde de verhuis van 20 bewoners uit het ziekenhuis naar het RVT Morgenster. 
De 12 overige bewoners waren de zorgbehoeftige zusters die reeds woonachtig waren in ’huize 
Morgenster’.  Op 1 januari 1997 was de officiële opstart van RVT Morgenster een realiteit, een rusthuis met 
een capaciteit van 32 woongelegenheden.  Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de 
Congregatie Zusters van Liefde de beslissing een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan 
een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de 
netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
Op 1 april 2004 wordt de verantwoordelijkheid van RVT Morgenster overgenomen door de algemeen 
directeur van Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw te Gent en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw te 
Zaffelare. 
 

Op 1 januari 2009 veranderde RVT Morgenster vzw naar WZC Morgenster. vzw. 
Op 13 februari 2009 vond de officiële opening van de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum plaats 
- een nieuwe vleugel met 30 woongelegenheden - waardoor er nu 62 bewoners gehuisvest kunnen worden. 
Hiervan wonen 15 bewoners binnen een eenheid 'wonen met verhoogd toezicht'. 
 

 
Contact m.b.t. Wonen met Zorg : 
 

Voorzitter van het Bestuursorgaan: Dirk Dhondt 
Algemeen directeur (vanaf 1/12/2016)  : Wouter Sonneville (opvolger van Dirk Dhondt) 
Directeur wonen en zorg : Johan Banneel 
Financieel-administratief directeur : Bart Claeys 
 
De drie woonzorgcentra fusioneerden op 1 januari 2020 onder de benaming EXALTA. 
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77. WOON- EN ZORGCENTRA DE FOYER VZW (GENT en omstreken) 

 
Het begin van de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer gaat terug tot 1924 toen de vzw werd 
opgericht onder de naam ‘Le Foyer de la Femme’ en wordt nu vanuit een waardengedreven visie 
en een expliciete mensvisie aangestuurd, zonder enige filosofische of religieuze keuze voorop 
te stellen. 
 

De Foyer is momenteel initiatiefnemer van 4 woonzorgcentra : 
 

• WZC DE ZILVERMOLEN 
Heerweg-Zuid 126 
9052 Zwijnaarde 
Tel. 09/222 52 89 
Fax 09/220 67 14 

 

     “Residentie Avondsterre heeft begin 2014 de deuren gesloten en is vervangen door het 
nieuwbouwproject “De Zilvermolen” in Zwijnaarde; Care Invest Zwijnaarde nv is een 
nagenoeg 100 % dochtervennootschap van de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer en is 
speciaal opgericht om het vastgoed van WZC De Zilvermolente realiseren. Het gebouw wordt 
gerealiseerd met een projectfinanciering van Triodos Bank. Care Invest Zwijnaarde nv 
verkoopt assistentiewoningenof woonzorgkamers, samen met het aandeel in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Hellebaut Vastgoed is aangesteld om de potentiële koper te 
begeleiden. Vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer is verantwoordelijk voor de exploitatie”. 

 
• HUIZE ARION (kleinschalig wzc voor valide bejaarden)  

Begoniastraat 79 
9052 Zwijnaarde (Gent) 
Tel. 09/245 18 31 

 
 

• WZC WEVERBOS 
     WZC Weverbos (een nieuw WZC) beschikt over assistentiewoningen, woonzorgkamers en 

kortverblijf. Het gelijkvloers (De Braem) is speciaal gericht op personen met dementie. Zij 
hebben hun eigen afgebakende tuin met veilige planten die aan herinneringen aan vroeger 
stimuleren. De eerste verdieping (De Vlier) is volledig toegankelijk voor zorgbehoevende 
ouderen. De tweede verdieping (De Plataan) is voorzien voor assistentiewoningen. 

 

Jan Van Aelbroecklaan 64 
9050 Gentbrugge 
Tel. 09/330 10 01 
Fax 09/252 24 22 

 
 

• WZC ZILVERSTERRE 
Kortrijksesteenweg 775  
9000 Gent 
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Daarnaast beheert de vzw De Foyer in het kader van Zorgcampus Glorieux 
assistentiewoningen, gelegen in de Sint-Jozefstraat 1bA te 9041 Oostakker.  

 
Nieuwbouwproject : “Hof Van Waas’ is één van de geplande nieuwbouwprojecten van de vzw 
De Foyer, die in Gent en omstreken bouwt aan een middelgrote rusthuisgroep. ‘Hof van Waas’ 
is een nieuwbouw in de gemeente Waasmunster waar plaats zal zijn voor 26 rusthuisbewoners. 
Er komen ook 90 serviceflats. De nv Hof van Waas, die de bouwaanvraag indient, is een 100% 
dochtervennootschap van de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer. De exploitatie van het project 
zal vanuit de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer gebeuren”. 
 
Bestuursorgaan: 
Roger Claeys, Voorzitter  
Ronald De Buck, Afgevaardigd Bestuurder 
An De Moor 
Nelly Muyllaert 
José Van Ooteghem 
 

Directie: 
Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder en directeur ZC Glorieux 
Kristel Roelandt, financieel directeur 
Dieter Claus, directeur WZC De Zilvermolen 
Danny Verstraete, directeur WZC Zilversterre 
Luc De Kimpe, directeur WZC Weverbos 
 

Contactadres :  
vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer, Heerweg 5, 9000 Zwijnaarde 
Tel. 09/222 52 89 
info@wzcdefoyer.be 
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78. WOONZORGCENTRUM HEILIG HART (OUDENAARDE)  
 
 

Het woonzorgcentrum H.Hart (met 2 campussen) biedt residentiële ouderenzorg aan in 
Oudenaarde.  
 
* Woonzorgcentrum CAMPUS H. HART 
 

Marboroughlaan 3 
9700 Oudenaarde 
Tel. 055/33 48 61 
Fax 055/30 17 95 
 
Contactpersoon : 
Katrien Nelissen, algemeen directeur (katrien.nelissen@wzchhart.be) 
 
* Woonzorgcentrum CAMPUS KLOOSTERHOF PAMELE 
 

Grachtschelde 2 
9700 Oudenaarde 
Tel. 055/23 17 75 
Fax 055/21 97 42 
 
Contactpersoon: 
Katrien Nelissen, algemeen directeur  

 
 
 

Maakt deel uit van NoVA vzw -  NETWERK OUDERENZORG VLAAMSE ARDENNEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

143 

79. WOONZORG SAMEN OUDER (WAASLAND)    
 
 

Omvat SENIORENZORG ZUSTERS JOZEFIENEN en OUDERENZORG TRIADE 
 

 
 
De vzw WOONZORG SAMENwerkingsverband OUDERenzorg Waasland of kortweg vzw 
Woonzorg Samen Ouder heeft drie pijlers : 
 

• Vzw Ouderenzorg Zusters Jozefienen (OZJ) met WZC Heilig-Hart-Tereken en WZC Het 
Hof 

 

• Vzw Patrimonium 
 

• Vzw Ouderenzorg Triade met WZC De Ark en WZC Grootenbosch  
 
 

 
 
 

en groepeert volgende woonzorgcentra: 
 
 

• WZC GROOTBOSCH, Oude Zandstraat 97, 9120  Beveren -  03/750 28 20 – Hilde 
Servotte 

 

• WZC DE ARK, Kalkstraat  48, 9100 Sint-Niklaas – 03/780 94 11 – Hilde Servotte 
 

• WZC HET HOF Hofstraat, 134-138, 9100 Sint-Niklaas – 03/780 94 11 – Hilde Servotte 
 

• WZC HEILIG-HART-TEREKEN, Tereken 14 en Schoolstraat  226, 9100 Sint-Niklaas –  
03/780 53 40 - Hilde Servotte 

 

• WZC HOFSTEDE, Gentse Baan 47, Sint-Niklaas – 03/435 92 10 - Hilde Servotte  
 

• WZC ’T HEUVERVELD, Molenstraat 41, 9250 Waasmunster – 052/25 13 20  (Hilde Buyl) 
 
De kantoren van vzw Woonzorg Samen Ouder zijn gehuisvest op de site van WZC Heilig Hart - 
Tereken, Tereken 14 te 9100 Sint-Niklaas. 

Samenstelling Bestuursorgaan:  
  

Voorzitter : Dhr. Koen Michiels  
(Koen Michiels is tevens gedelegeerd bestuurder van AZ Nikolaas en AZ Lokeren die op 
1/1/2022 fusioneerden tot het fusieziekenhuis VITAZ; hij volgde Etienne Wauters op als 
voorzitter van Zorgnet-Icuro) 
Afgevaardigd bestuurder : Dhr. Geert Vercauteren 
Secretaris : Mevr. Gaby Bogaert 
Leden: Dhr. Stefan Van den Brouck, Dhr. Daniël Amelinckx, Dhr. Diëgo Van den Poel,  Dhr. 
Marc Vermeire, Dhr. Herman Nys. 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

144 

Samenstelling Directiecomité : 
  

Dhr. Geert Vercauteren, afgevaardigd bestuurder 
Mevr. Carla Put, administratief-financieel directeur 
Mevr. Hilde Servotte, algemeen directeur WZC H. Hart - Tereken, wzc Het Hof, wzc Hofstede, 
WZC De Ark, WZC Grootenbosch 
Mevr. Hilde Buyl, directeur WZC 't Heuverveld 
Dhr. Bruno Van Dam, manager Zorg en Wonen. 
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80. WOONZORGCENTRUM VEILIGE HAVE VZW 
 

 

 
 
Op 15 juli 1898 komen vier zusters van de Congregatie der Zusters van Liefde van de 
Verrezen Zaligmaker uit Gent, in Aalter aan en starten op vraag van de Pastoor Dalschaert, 
een rusthuis dat “ Hospice Sint Antonius “ werd genoemd. Zij nemen er de zorg op zich voor 59 
bejaarden. Het gebouw langs de straatkant naast de kapel is het oorspronkelijk rusthuis. Het 
werd gebouwd op gronden die geschonken waren door onderwijzer Francis Rombaut. Daar 
stond vroeger ook zijn woning waar jarenlang school werd gehouden. De Congregatie der 
Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker zal in 1956 worden opgenomen in de 
“ Zustergemeenschap van de H. Jozef “, die in Gent de Kliniek H. Familie, beter gekend onder 
de naam ” De Briel “, het huidige AZ Sint- Lucas, beheerde. Sindsdien heeft het rusthuis een 
nauwe band met dit ziekenhuis dat op de campus van Veilige Have trouwens een radiologie, 
polyklinische consultatiedienst en hemodialysecentrum heeft uitgebouwd. 
De vzw “Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker” waarvan de naam in 
1996 gewijzigd werd in vzw “De Hoop” droeg met ingang van 1 januari 1993 het exploitatiefonds 
van het rusthuis over aan de in december 1992 opgerichte vzw “Veilige Have Sint Antonius” en 
verleende aan deze vzw die in 1998 de huidige benaming “vzw Woon-en Zorgcentrum Veilige 
Have” kreeg een erfpacht van 99 jaar. In de Raad van Bestuur van de vzw “Woon-en 
Zorgcentrum Veilige Have” werden op dat ogenblik ook leken opgenomen. De 
zustergemeenschap trok zich in 2002 volledig uit het bestuur. 
 

Vzw Woonzorgcentrum Veilige Have beschikt over: 
• een Rust-en verzorgingstehuis "ZORGHAVE" van 143 woongelegenheden voor al dan niet 
hulpbehoevende senioren. 
Adres : Lostraat 28 te 9880 Aalter 
Tel. 09/374 95 11 
info@veiligehave.be 
 

• een Rust-en verzorgingstehuis "WOONHAVE" van 145 woongelegenheden voor licht 
zorgbehoevende of dementerende ouderen. 
Adres : Lostraat 26 te 9880 Aalter. 
 
 

Daarnaast beschikt WZC Veilige Have over : 
 

• 80 serviceflats,  
• een centrum voor dagverzorging,  
• 16 kamers voor kortverblijf  
• een dienstencentrum "Kerkem" te Aalter 
• een dienstencentrum "De oude Smisse" te Maria-Aalter. 
 

 
Betrokkenheid van VEILIGE HAVE in het nieuwe Woonzorgcentrum ZILVERBOS 
Zelzate 

 

Het AZ Sint-Lucas in Gent, het Aalterse Woonzorgcentrum Veilige Have, het OCMW van 
Zelzate en het gemeentebestuur van Zelzate hebben de samenwerkingsovereenkomst 
getekend voor de uitbating van het nieuwe Woonzorgcentrum ‘ZILVERBOS’. 
 

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst werd de nieuwe ‘vzw Zilverbos’  
op 3 november 2015 officieel opgericht. Deze vzw nam op 1 januari 2016 het nieuwe, nog in 
opbouw zijnde OCMW-woonzorgcentrum over en staat in voor de volledige uitbating.  
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Guido De Wilde is voorzitter van WZC Zilverbos, WZC De Veilige Have en van de vzw De Lieve 
(zie hierna). 
 

Directeur is Nancy Sturtewagen. 
 
Een nieuw initiatief in het kader van WOONZORGCENTRUM VEILIGE HAVE is  
HOTEL MET ZORG "DEN BRIEL" : een project (fase 1 : realisatie 01.09.16 - 30.03.2019) 
tesamen met de bouw van 66 assistentiewoningen en 2 eengezinswoningen. 
Het hotel met zorg “Den Briel” is een hotel waar mensen kunnen verblijven in het kader van 
een revalidatieprogramma na een ziekenhuisopname en waar ook senioren kunnen worden 
opgenomen in afwachting van een definitieve plaatsing in een woonzorgcentrum. 
De uitbating van het hotel met zorg is in handen van vzw DE LIEVE, Vogelenzang 24, 9000 
Gent. 
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81. WOONZORGCOLLECTIEF (REGIO ANTWERPEN)  
 
Het WoonZorgCollectief is een samenwerkingsverband tussen de 11 onderstaande 
voorzieningen van de vzw COMPOSTELA, de vzw De Wijtshage, vzw Welvaart en het 
OCMW van Brecht. Deze voorzieningen zetten zich samen in om ouderen een kwaliteitsvolle 
zorg en dienstverlening te bieden in een aangename woon- en leefomgeving en om een fijne 
werkplek te zijn voor al haar medewerkers en vrijwilligers. 
 

 
Het WoonZorgCollectief is vanaf 2022 een samenwerkingsverband tussen 11 ouderen-
voorzieningen : 
 

1. vzw Compostela 
WZC COMPOSTELA, Doolweg 6 te 2150 Borsbeek (03/366 50 90) 
WZC CANTERSHOF, René Verbeecklaan 5 te 2540 Hove (03/454 02 08) 
WZC CZAGANI, Kapelstraat 64 te 2520 Broechem (03/475 10 10) 
GAW Cavell, Jozef de Bomstraat 47 te 2018 Antwerpen (03/248 45 29) 
WZC COCOON, Schulstraat 47 te 2018 Antwerpen (03/238 54 71) 
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WZC CLEO, Van Vaerenberghstraat 31, 2600 Berchem (03/281 13 98) 
WZC CORALIA, Beekboshoek 37, 2550 Waarloos (015/31 86 01) 
 

2. vzw De Wijtshage 
          WZC DE WIJTSHAGE, ‘s Herenbaan 170, 2840 Rumst-Reet (03/880 30 11) 

3. vzw Welvaart 
WZC WELVAART, Hoogboomsteenweg 124, 2950 Kapellen (03/660 06 90) 
WZC EIKENDAL Eikendal, Hoogboomsteenweg 288/1, 2950 Kapellen (03/330 14 00) 
 

4. OCMW Brecht 
WZC MARIA, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht (03/330 11 40) 

 
Historiek van Woonzorgcollectief 
 

Er bestonden reeds lange tijd een informele samenwerking en vriendschappelijke contacten 
tussen de verschillende organisaties. Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit 
van bestuur en beleid werd beslist de bestaande samenwerking te formaliseren en werd in 2014 
een overeenkomst opgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. In 2015 kreeg deze 
groepering de naam WoonZorgCollectief. 
 

De groep WoonZorgCollectief betekent een samenwerkingsverband en geenszins een fusie.  
 

Dit wil zeggen dat elke voorziening haar eigenheid en bestuurlijke en financiële autonomie 
behoudt. Alle voorzieningen zijn gelijkwaardig en zijn een meerwaarde voor de groepering. De 
voorzieningen gaan met deze samenwerking een duurzaam engagement aan gebaseerd op 
overleg en transparantie. 
 

Door samen te werken trachten we onze kwaliteitsvolle zorg voor ouderen naar een hoger niveau 
te tillen en een sterke positie te behouden binnen de ouderenzorg. 
 
Het WoonZorgCollectief werkt samen op allerlei domeinen: 
 

• bewoners en gebruikers: afstemmen van zorgbeleid en zorgaanbod, opstellen van 
procedures, afnemen van tevredenheidsenquêtes, uitwisselen van zinvolle activiteiten en 
kwaliteitsprojecten, samen innoveren,… 

• medewerkers: organiseren van vormingen, training en opleidingsinitiatieven op groepsniveau, 
uitwisselen van experten en medewerkers met specifieke competenties, gezamenlijke 
personeelsfestiviteiten, vieringen of symposia,… 

• management: deelname aan interne en externe overlegstructuren, afstemmen van beleid en 
visie, benchmarking, samenaankoop, ondersteuning bij bouwwerken, opmaak dossiers,… 

• overheid: als één groep met één standpunt bij representatie en belangenbehartiging binnen 
en buiten de sector. 

 

Het WoonZorgCollectief biedt aan valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen een zeer 
grote waaier aan thuisondersteunende en thuisvervangende diensten en voorzieningen: 
 

• 928 woongelegenheden in 10 woonzorgcentra 
• 20 woongelegenheden in 6 centra voor kortverblijf 
• 313 assistentiewoningen in 8 groepen van assistentiewoningen 
• 60 verblijfseenheden in 4 dagverzorgingscentra 
• 3 lokale dienstencentra. 

 

De voorzieningen van deze groepering kunnen samen rekenen op meer dan 1000 medewerkers 
en meer dan 260 vrijwilligers die zich inzetten voor de zorg van bewoners en gebruikers. 
Dagelijks draagt de groepering zorg voor zo’n 1400 ouderen. 
  

Contact : geen specifiek aanspreekpunt.  
Contacten gebeuren via één van de 11 voorzieningen. 
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82. WOONZORGGROEP GVO (PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 

        
 
Opgericht in 1994 door de Congregatie Zusters van het Geloof te Tielt met de bedoeling om de 
diverse autonoime ouderenvoorzieningen binnne de groep via uitgebreide samenwerking de 
nodige ondersteuning en expertise te bieden, groepeert de vzw WOONZORGGROEP GVO 
thans 10 woonzorgcentra: 
 
1. WZC SINT-ANNA, Bulskampstraat 39, 8630 Bulskamp (Veurne) – tel. 058/28 08 90 
 

2. WZC ELISABETH AAN ZEE, Zwaluwenstraat 2, 8400 Oostende – tel. 059/70 16 13 
 

3. WZC SAMEN CAMPUS TIELT, Krommeveldstraat 9, 8700 Tielt - tel. 051/42 57 00 
 

4. (in voorbereiding) WZC SAMEN CAMPUS WAKKEN, Markegemstraat 57, 8720 Wakken 
Rond de jaarwisseling 2024-2025 zal de gloednieuwe campus met 120 woonzorgkamers en een 
dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen instapklaar zijn. 
 

5. WZC SINT VINCENTIUS (*), Houtmarkt 33, 8500 Kortrijk - tel. 056/28 03 00 
    (*) WZC Sint Vincentius maakt zelf deel uit van Woonzorgnetwerk Sint Vincentius in Kortijk 
 

6. WZC AMPHORA, Sint Amandstraat 2, 8750 Wingene -tel. 051/65 52 78 
 

7. WZC DE ZONNEWENDE, Karel van Manderstraat 68, 8760 Meulebeke – tel. 051/48 81 72 
 

8. WZC HET LAAR, Pastorijstraat 56, 8750 Zwevezele – tel.051/61 10 82 
 

9. WZC SINT-JOZEF, Sint-Maartensplein 15, 8560 Moorsele – tel. 056/41 22 51 
 

10. WZC KLAVERVELD (**), Fazantenlaan 89, 8210 Zedelgem – tel. 050/82 66 36 
(**) De Woonzorggroep participeert samen met de gemeente/OCMW Zdelgem en met Familiehulp 
vzw, in de vzw Zorg en Welzijn Zedelgem, die het woonzorgcentrum Klaverveld ibehdeert.  

 

 
De groep beschikt over een centrale keuken MENSA in Meulebeke op het domein van het 
WZC Sint Vincentius. 
  
Woonzorggroep GVO beschikt daarenboven over een aantal assistentiewoningen: 
1. Sint Vincentius, Kortrijk (33 assistentiewoningen) 
2. De Gulden Sporen, Kortrijk (68 assistentiewoningen) 
3. Villa Amphora, Wingene (40 assistentiewoningen) 
4. Coost, Oostende (57 assistentiewoningen) 
5. De Wijngaard, Kortrijk (55 assistentiewoningen) 
 
Het directie- en managementeam van woonzorggroep GVO:  
Bernard Bruggeman, Karolien Louf, Mieke Van Acker, Vanessa De Mulder, Evelyne Breye, 
Joost Vandenbussche, Jo Craeymeersch, Jan Braekevelt, Hans De Clerck, Wim Velghe, Kurt 
Ryheul, Tomas Lambrecht, Kris Mulleman, Linus Vanlaere, Ives Lambrecht, Francis Fraeyman. 
 
Contact:  
 
Woonzorggroep GVO 
Hoog Kortrijk 
Doorniksesteenweg 215 
8500 KORTIJK 
Tel. 056/23 13 40 
info@gvo.be 
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83. WOONZORGNET DIJLELAND (ARRO LEUVEN) 
 

 
Groepeert vier woonzorgcentra:  

• WZC DE WINGERD Wingerdstraat 14, 3000 Leuven – 016/28 47 90 
Campusdirecteur: Jan Vanwezer 
• WZC DIJLEHOF Minderbroederstraat 9b, 3000 Leuven – 016/29 31 42 
CampusdIrecteur: Rudi Logist 
• WZC TER MEEREN Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse-Huldenberg – 016/47 13 51 
Campusdirecteur: Eddy Devolder  
• WZC KEYHOF Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg – 016/47 98 10 
Campusdirecteur: Sarah Dupont 

Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen accenten en waarden. 
De vier huizen dragen echter actief één gemeenschappelijke deler uit: 
gastvrijheid, huiselijkheid en persoonlijke zorg lopen als een rode draad doorheen de huizen. 
 

De Zorgpartners Dijleland cvba (Elif Can) participeert in dit samenwerkingsverband. 

                              
“CVBA Zorgpartners Dijleland focust op de ontwikkeling, de uitwerking en de ondersteuning 
van zorgstrategische organisatiemodellen. 
Hiervoor werkt de CVBA Zorgpartners Dijleland samen met grote en kleine organisaties, 
ondernemingen, besturen, actoren en belangengroepen uit de profit- en nonprofitsector. 
CVBA Zorgpartners Dijleland staat in voor professionele expertise inzake: 

• Zorgstrategische planning, de ontwikkeling en het management van 
woonzorgnetwerken en de organisatie van zorg. 

• Allerlei initiatieven ter realisatie van doelstellingen van het Vlaams Woonzorgdecreet. 
• Het aanbieden van goederen en diensten aan cliënten in het kader van zorg, 

zorgondersteunende aspecten (huishoudelijke hulp, klusjesdiensten, enzovoort) alsook 
buurt en nabijheidsdiensten. 

• Het ontwikkelen en aanbieden van zorgondersteunende technologie of technieken op 
de markt. 

• Het aanbieden van aangepaste infrastructuur voor senioren en personen met een 
zorgbehoefte.” 

 

Sinds juni 2007 werken de woonzorgcentra formeel samen onder de noemer Woonzorgnet 
Dijleland. De raden van bestuur werden toen herschikt zodat de 3 onafhankelijke voorzieningen 
door dezelfde mensen worden geleid. 
 

Op 1 januari 2015 fusioneerden de vier woonzorgcentra formeel tot één organisatiestructuur: 
Woonzorgnet Dijleland vzw, met als belangrijkste doelstellingen :  
 

• het bevorderen van de samenwerking tussen de centra,  
• het realiseren van een kwaliteitsverhoging,  
• het installeren van een overkoepelende structuur en met gezamenlijke procedures 

maar met behoud van de eigenheid van elk woonzorgcentrum,  
• een kostendaling door gebruik te maken van onze schaalgrootte  
• en tenslotte een efficiëntieverhoging binnen de grotere organisatie.  

 

Bestuursorgaan: 
 

Prof. em. Emmanuël Keirse, hoogleraar verliesverwerking KULeuven, voorzitter  
Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, gerontopsychiater KULeuven, ondervoorzitter 
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Dhr. Gustaaf Hendrickx, gewezen directeur Medisch Centrum Huisartsen (MCH)  
Mevr. An Veris, financieel manager UZ Leuven  
Dhr. Gilbert Verbinnen, gewezen medewerker Pers en Voorlichting KULeuven 
Mevr. Eleonora Holtzer, medewerker Kabinet Vandeurzen, zorgambassadeur  
Dhr. Marc Desmet, Jezuïet, huisarts palliatieve eenheid Jessa Ziekenhuis Hasselt  
Dhr. Dirk Butzler, advocaat  
Dhr. Bart De Greef, financieel directeur Z.org (UPC) KU Leuven vzw 
Dhr. Jan De Lepeleire, huisarts, verantwoordelijke opelidingen CRA’s 
Dhr. Koen Hoste, zaakvoerder Living Stone 
Dhr. Daniel De Klerck, gewezen lid van het Directiecomité Boerenbond  
Zr. Emerence Brants, overste Zrs. Annonciaden van Huldenberg 
Mevr. Magda Aelvoet, Minister van Staat  
Mevr. Rita Nijs, gewezen leerkracht en pedagogisch medewerker OVSG 
 

Algemene directie :  
 

Algemeen directeur : Griet Robberechts - tel. 016/29 31 42   
griet.robberechts@woonzorgnet-dijleland.be 
 
Maatschappelijke zetel :  
 

Woonzorgnet Dijleland vzw, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven 
016/28 47 90 
info@wznd.be 
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84. WOONZORGNETWERK MARIA TROOST (VEURNE) 
 

 
 
 

Het Woonzorgnetwerk Maria Troost biedt professionele ouderenzorg aan in verschillende 
domeinen.  
Om mee te helpen voorzien in de behoeften voor ouderen van de streek werd de vzw Katholieke 
Bejaardenzorg Westhoek opgericht in 1991. 
Dankzij de congregatie van de Zwartzusters van Bethel Brugge en de leden van de Raad van 
Beheer is dit privaat (en christelijk) initiatief tot stand gekomen. 
 

Het netwerk bestaat uit: 
 

• een woonzorgcentrum en herstelverblijf : WZC HUIZE MARIA TROOST  
directeur : Koen Declerck  
declerckk@scarlet.be 
http://www.mariatroostveurne.be/ 
tel. 058/33.36.36 

 

•  een dagverzorgingscentrum DVC Tagaste in het WZC Huize Maria Troost 
 

• drie assistentiewoningen : Suytcapelle (20 AW) en Soror Nigra (20 AW)  in Veurne  en 
Sint-Andries (40 AW) te Diksmuide) 

 

• een aanleunwoning: Ostia 
 

• een thuisverpleegkundige dienst: Thuisverpleging Maria Troost 
 

• zorgflats: Kastanjedal. 
 

 

Bestuursorgaan: 
 

Dhr. Brysse Henri (afgevaardigd bestuurder) 
Mevr. Coene Dominique (bestuurder) 
Dhr. Vandamme Frans (bestuurder) 
Dhr. Vanheste Herman (bestuurder) 
Dhr. Vermeulen Lieven (bestuurder) 
Dhr. Versteele Karel (voorzitter) 
Zuster Deschuytter Paula (secretaris) 
Zuster Everaere Christine (bestuurder) 
Dhr. Grymonprez André (bestuurder) 
Dhr. De Cock Paul (bestuurder) 
Mevr. Laleman Marieke (bestuurder) 
 

Contact: 
 

Koen Declerck (zie WZC Huize Maria Troost) 
Woonzorgnetwerk Maria Troost 
Ieperse Steenweg 98 A 
8630 Veurne 
tel. 058/33.36.36 
onthaal@mariatroostveurne.be 
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85. WOONZORGNETWERK SPIRIT 

 
 
Het Woonzorgnetwerk Spirit is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale 
gemeenschappen afgestemde (semi)residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening 
aanbiedt aan ouderen en hun familie, en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde 
biedt.  
 

Op 19 december 2018 tekenden drie woonzorgcentra: 
• WZC SINT GODELIEVE,  Sint-Jansgasthuisstraat 16 8470 Gistel,  
• AVONDRUST, de Manlaan 50c, 8490 Varsenare en  
• REGINA COELI, Koning Leopold III laan 4, 8200 Sint-Andries-Brugge   
behorend tot TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG - een fusieprotocol.  
 

De drie woonzorgcentra behouden wel hun afzonderlijke naam. 
De nieuwe vzw kreeg de naam WOONZORGNETWERK SPIRIT.  
 

Spirit staat voor levenskracht en energie, geestdrift en enthousiasme, zingeving, spiritualiteit en 
teamspirit. 

• In deze fusie naar één bestuurlijke vzw wordt gestreefd naar het behoud van de huidige 
vestigingsplaatsen en behoud van tewerkstelling. 

• De fusie heeft als doel de draag- en slagkracht van de nieuwe organisatie te verhogen 
en toekomstbestendig te maken, om toenemende verwachtingen en complexiteit het 
hoofd te kunnen bieden. 

• De warme zorg voor en in dialoog met bewoners/bezoeker en hun familie en naasten is 
en blijft de kernopdracht. 

• De nieuwe vzw streeft naar een hoge kwalitatieve en duurzame ondernemingscultuur: 
mensgerichtheid, respect voor de omgeving en een gezond financieel beleid zijn 
kernwaarden. 

• Dat gebeurt in overleg en nauwe samenwerking met andere aanbieders in de 
eerstelijnszones. 

• In opvolging van de stichtende zustercongregaties blijft de christelijke spiritualiteit in alle 
openheid richtinggevend voor de werking. 

• De nieuwe raad van bestuur is samengesteld met telkens vier kandidaat bestuurders uit 
de respectievelijke stichtende vzw’s. 

 
Het Woonzorgnetwerk Spirit zal de volgende activiteiten omvatten, verdeeld over de drie 
vestigingen: 

• 323 woongelegenheden 
• 11 woongelegenheden kortverblijf 
• 85 assistentiewoningen 
• 2 reguliere dagcentra 
• 1 zorgnetwerk voor mensen met jongdementie (samen met andere partners) 

 

Voorzitter van de nieuwe fusie-vzw : Frank Lescrauwaet 
Algemeen directeur: Luc De Jonghe 
 

Woonzorgnetwerk Spirit vzw 
de Manlaan 50c 8490 Varsenare 
T 050/ 39 56 66 / F 050/ 39 56 67 
info@wznspirit.be 
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86. WOONZORGNETWERK VINCENTHOVE =>  
 

Woonzorgnetwerk VINCENTHOVE Roeselare maakt thans samen met Open 
Kring vzw Ardooie het BEN Woonzorgnetwerk uit. 

 

 
 
Woonzorgnetwerk Vincenthove heeft een zorgaanbod uitgebouwd van 5 initiatieven binnen de 
Ouderenzorg in de Stad Roeselare. 
 

• WZC VINCENTHOVE 
 

• Kortverblijf Vincenthove 
 

• Serviceflatcomplex De Rozelaar 
 

• Dagverzorgingscentrum den Haard 
 

• Nachtverzorgingscentrum De Haard 
 
 
Contact: 
 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 
Dokter Delbekestraat 27 
8800 Roeselare 
 

Algemeen directeur: Soetkin Kesteloot 
tel: 051/23.23.60      
soetkin.kesteloot@vincenthove.be 
 
Directeur bewonerszorg: Mevr. Michèle Battheu    
tel: 051/23.23.68     
michele.battheu@vincenthove.be 
 
Adj.administratief directeur: Dhr. Steven Vancraeynest       
tel: 051/23.17.78      
steven.vancraeynest@vincenthove.be 

 
Historiek 
 
... in het spoor van de "Zusters van Liefde' van Roeselare 
In 1976 besloten de Zusters van Liefde van Roeselare om hun hoofdklooster in de Dokter 
Delbekestraat te Roeselare te schenken aan een vzw om er Ouderenzorg te organiseren. De 
gebouwen waren te groot geworden en de zusters hadden te weinig roepingen om dit zelf op te 
nemen. Zij bouwden een kleiner klooster aan de Meensesteenweg. In hetzelfde jaar werd de 
‘V.Z.W. Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen’ opgericht. De Zusters van Liefde namen 
de volledige kosten voor de verbouwingswerken van hun klooster tot ‘volwaardig aangepast 
rusthuis’ op zich.  
In 1984 waren de werken af en werd de naam ‘Vincenthove’ gekozen voor het nieuwe huis : 
‘hove’ verwijzend naar ‘thuis zijn’, ‘Vincent’ naar de voornaam van Vincent de Paul, de 
patroonheilige van de Zusters van Liefde. 
 
Het huis Vincenthove: van rusthuis naar een Woonzorgcentrum én naar een zorgnetwerk 
van initiatieven binnen de ouderenzorg. 
In februari 1984 opende Vincenthove zijn deuren en 83 bejaarde bewoners namen er hun 
intrek.  In 1989 groeide het ‘Rusthuis’ door naar een ‘Rust- en Verzorgingstehuis’ en kreeg het 
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zijn eerste erkenning voor 38 RVT-bedden, een erkenning voor de zorg voor zwaar 
zorgbehoevende ouderen. 
 

In 1992 werd via de Stad Roeselare de mogelijkheid geboden om een grote achtertuin (3000 m2) 
aan te kopen om het zorgaanbod te kunnen uitbreiden. In 1994 werd het Serviceflatcomplex 
De Rozelaar geopend met 30 aangepaste flats. Via een verbindingsgang met Vincenthove zijn 
alle diensten ‘op vraag’ bereikbaar. 
In 1995 werd eerst een kamer voorbehouden om mensen tijdelijk te huisvesten. Dit initiatief van 
kortverblijf groeide uit en in 1999 werd het erkend als Kortverblijfcentrum en dit voor 3 plaatsen. 
In 1986 en 1988 werd het huis volledig omgebouwd en aangepast om mensen met zware zorgen 
te kunnen huisvesten.  Het huis werd aangepast aan het zorg-  én het wooncomfort en groeide 
zo van ‘Rust- en Verzorgingstehuis’ tot een volwaardig Woonzorgcentrum voor 98 bewoners. 
Samen met deze verbouwingen werd ook het Dagverzorgingscentrum den Haard als 4de 
initiatief binnen de vzw gerealiseerd en opende op 1 januari 1999 haar deuren. Het verwelkomt 
nu 25 tot 30 bezoekers per dag en ontvangt zo op weekbasis gemiddeld 50 gasten. 
In het jaar 2004 werd een deel van het klooster (8 woongelegenheden) van de Zusters van Liefde 
omgebouwd tot een volwaardige rusthuisaccommodatie en werd een verbindingsgang met het 
Woonzorgcentrum Vincenthove gerealiseerd. Zo werd de zorg voor de zwaar zorgbehoevende 
zusters door het Woonzorgcentrum Vincenthove overgenomen en konden de zusters toch in hun 
klooster blijven wonen. 
In het jaar 2009 werd het Woonzorgcentrum uitgebreid met 15 comfortabele studio’s en het 
Kortverblijfcentrum werd uitgebreid met 4 wooneenheden. Een volledige nieuwe keuken werd 
gebouwd, het dagverzorgingscentrum werd uitgebreid, enkele burelen, een grote fietsenberging 
en een nieuw kinélokaal werd gerealiseerd. De capaciteit van het Woonzorgcentrum steeg naar 
115 woongelegenheden en deze van het Kortverblijfcentrum naar 7 eenheden. 
Daarnaast werd het nachthotel (nachtverzorgingscentrum) met 7 nachthotelkamers als 5de 
initiatief binnen de vzw gerealiseerd.  Het opende in maart 2009 zijn deuren en wil de nachtzorg 
gedurende enkele nachten per week overnemen. 
In 2011 werd de living van de leefgroepwerking voor mensen met dementie uitgebreid. 
De vzw groeide zo uit tot een volwaardig netwerk van initiatieven binnen de ouderenzorg. 
Deze centrale netwerkgedachte werd ook vertaald in een nieuwe naam voor de vzw.  
In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2012 werd de naamswijziging van de vzw gepubliceerd 
en veranderde de oude naam van V.Z.W. ‘Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen’ in de nieuwe 
naam van ‘Woonzorgnetwerk Vincenthove’ vzw. Zowel de netwerkgedachte als de naam 
Vincenthove, waaronder wij algemeen gekend zijn, krijgt daarmee een centrale plaats. 
 

In 2012 werd een voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor de bouw van 60 bijkomende 
woongelegenheden in het Woonzorgcentrum Vincenthove. De vergunning werd op 4 augustus 
2012 afgeleverd voor de bouw van 20 bijkomende woongelegenheden. 
In december 2012 werd een voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor één bijkomende 
woongelegenheid Kortverblijf. Deze werd afgeleverd op 17 januari 2013. 
Op 28 december 2012 werd een woonhuis aangekocht in de Dokter Delbekestraat 53-55, om de 
vergunde capaciteitsuitbreiding te realiseren. 
Vanaf 1 januari 2013 werd de capaciteit van het Woonzorgcentrum uitgebreid van 115 naar 118 
woongelegenheden én werd de capaciteit ‘’nachthotel’ teruggebracht van 7 naar 4 
nachthotelkamers. 
  

Project uitgevoerd: 
 

De bouw van 10 assistentiewoningen, gestart in het voorjaar 2017, werden inmiddels 
gerealiseerd bovenop het bestaande gebouw van het Serviceflatcomplex De Rozelaar. Het 
Serviceflatcomplex 'De Rozelaar' werd opgetrokken met één bouwlaag. 
‘Het Serviceflatcomplex De Rozelaar’ wordt zo de ‘Groep van Assistentiewoningen (GAW) De 
Rozelaar’ met een totale capaciteit van 40 flats of assistentiewoningen. 
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87. WOONZORGGROEP ARENDONK (KEMPEN) 

 
Woonzorggroep Arendonk is ontstaan uit de fusie van: 
 

• WZC DE HOGE HEIDE (behorende tot de groep Kristelijke Medico-Sociale Instellingen van 
de CM van Turnhout) en  

 

• OCMW-WZC SINT-ISABELLA. 
 

De fusie van de twee woonzorgcentra is een gevolg van een zorgvuldig traject dat in 2016 werd 
gestart met een ouderenbehoeftenonderzoek in Arendonk. 
Door het samenbrengen van middelen, expertise en mensen komt zorg op maat veel dichterbij. 
Sinds 1 juli 2018 opereren beide woonzorgcentra onder de vzw Woonzorggroep Arendonk 
(WZGA). 
 

De groep telt 220 bewoners die verdeeld wonen over twee campussen:   

• Campus De Vrijheid, Vrijheid 100 Arendonk  (tel. 014/40 10 10)   
Marc Proost, woonzorgmanager De Vrijheid – marc.proost@wzga.be – 014 40 10 20 

 

o Ria Janssen – ria.janssen@wzga.be – 014 40 10 26 
§ Verantwoordelijk voor De willekom en De Luifel 

o Valerie Machilsen – valerie.machilsen@wzga.be – 014 40 10 27 
§ Verantwoordelijk voor t’Geburt 

 

• Campus De Lusthoven, De Lusthoven 55, Arendonk (tel. 014/63 97 30) 
Kim Severijns, woonzorgmanager De Lushoven – kim.severijns@wzga.be – 014 63 97 32 

o Ellen Vandecraen – ellen.vandecraen@wzga.be – 014 63 97 35 
§ Verantwoordelijk voor Beukenlaan en Lindelaan 

o Marleen Hermans – marleen.hermans@wzga.be – 014 63 97 34 
§ Verantwoordelijk voor Boslaan en Kastanjelaan 

 
 

Algemeen directeur : Sandrine Meynendonckx – sandrine.meynendonckx@wzga.be – 014 40 
10 14 
 

Het spreekt voor zich dat een fusie de continuïteit van de zorg voor de huidige bewoners 
uitsluitend in gunstige zin mag beïnvloeden. Daarnaast kondigt zich al meteen een eerste grote 
innovatie aan. Naast Sint Isabella wordt op korte termijn een nieuw paviljoen gebouwd dat 
specifiek zal focussen op personen met dementie. 
 
Contact: 
 

Vrijheid 100  
2370 Arendonk  
014 40 10 10  
 info@wzga.be  
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88. WOONZORGVERENIGING BLIJVELDE WOON- EN ZORGCENTRUM VZW 
- KORTEMARK 
 
Op 22 oktober 2014 werd de VZW Blijvelde WZC opgericht.  
 

De drie deelgenoten van de VZW zijn:  
• vzw Woonzorgcentrum Godtsvelde,  
• OCMW van Kortemark en  
• gemeente Kortemark. 

 

De VZW Blijvelde WZC werd opgericht om de bestuurskracht te Kortemark op vlak van 
ouderenzorg te bundelen. 
Vooreerst was het de bedoeling de twee nabijgelegen woonzorgcentra - WZC Godtsvelde en 
huize Blijgaarde – samen te brengen in één woonzorgcentrum. 
 

WZC Godtsvelde behoorde toe aan een private vzw – ontstaan in 1976 vanuit de Congregatie 
van de Zusters van Liefde - en huize Blijgaarde was eigendom van het OCMW. De unificatie 
begin 2015 van de twee nabijgelegen woonzorgcentra resulteerde in een hedendaags 
woonzorgcentrum met: 
 

• Woonzorgcentrum met 163 woongelegenheden; 
• Centrum voor kortverblijf met 7 woongelegenheden; 
• Centrum voor dagverzorging De Creke. 

 

Begin 2016 namen de bewoners hun intrek in de nieuwbouw.  
Op 11 mei 2017 werden de werken gestart voor de vervangingsnieuwbouw voor 76 
éénpersoonskamers én een nieuw gebouw voor het centrum voor dagverzorging De Creke. 
 

Vanaf 1/6/2016 werden de serviceflats ‘’Seniorie ’t Kouterhuys” met 33 woongelegenheden en 
“Residentie Jackie Louwaege” met 15 assistentiewoningen ook uitgebaat door VZW Blijvelde. 
 

In maart 2019 verhuisden alle bewoners, die tot op heden in het oude gedeelte woonden, naar 
hun kamer in het nieuwste gedeelte van het woonzorgcentrum. Kort daarop verhuisden de 
bezoekers naar het nieuwe centrum voor dagverzorging. 
 

Vzw Blijvelde wzc maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Hoeksteen. Volgende woon 
– en zorgcentra behoren eveneens tot De Hoeksteen: Cassiers wzc te Houthulst, De Groene 
Verte wzc te Merkem, Mater Amabilis wzc te Wervik, Maria’s rustoord wzc te Dadizele en wzc 
Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze in Westrozebeke.  
 
Directie: 
Gerdy Desmedt, algemeen directeur – 051/56 73 01 – algdirectie@de-hoeksteen.be 
Petra Beuckelaere, directeur zorg – 051/56 73 01 – petra.beuckelaere@blijvelde.be 
 

Els Verscheure, verantwoordelijke administratie – 051/56 73 01 - els.verscheure@de-
hoeksteen.be 
 

Adres: 
WZC BLIJVELDE VZW 
Hospitaalstraat 35 
8610 Kortemark 
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89. WOONZORGVERENIGING DE LINDE - RONSE 

Zorggroep Eclips en het Lokaal Bestuur van de Stad Ronse vormen sedert 1 januari 2022 
samen een woonzorgvereniging, met name, de vzw De Linde met de bedoeling om de 
kwalitatieve en betaalbare zorg voor de bewoners te waarborgen. De plannen van de nieuwbouw 
op de zorgcampus Delghust krijgen stilaan vorm, zodat Zorggroep Eclips in het najaar met de 
bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum De Linde kan starten.  
Het huidige woonzorgcentrum beschikt over een erkenning van 152 bedden die onderverdeeld 
zijn in: 
• 68 bedden voor valide bejaarden  
• 84 bedden voor zwaarzorgbehoevende residenten  
 
Woonzorgcentrum De Linde 
Oscar Delghuststraat 68  
Ronse 9600   
Telefoon: 055 23 74 50 
wzcdelinde@ronse.be 
 
Contactpersonen: 
 

Tom Aelbrecht, directeur, 055 23 74 55 
Mieke Picavet, diensthoofd logistiek en kwaliteitscoördinator, 055 23 74 28 
Els Voet en An Willequet, hoofdverpleegkundigen  afdelingen Malander en Kloef, 055 23 74 52 
Melanie Peleman en Vanessa Deliveyne, hoofdverpleegkundigen, afdelingen Princekouter en 
Passerelle, 055 23 75 04 
Conny Thienpont, secretariaat en facturatie, 055 23 74 50 
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90. WOONZORGVERENIGING D’EYCKEN BRUG – BIERBEEK 
	
Het woonzorgcentrum d’Eycken Brug is een eigentijds woonzorgcentrum in de landelijke 
gemeente Bierbeek. Het woonzorgcentrum opende zijn deuren in september 2013.  
 
WZC d’Eycken Brug is een VZW bestaande uit enerzijds partners vanuit de groep SOLIDUM 
VZW (RVT OLVrouw van Lourdes te Erps-Kwerps; WZC Sint-Augustinus te Halle; RVT Sint-Carolus te 
Ternat; RVT Sint-Felix, Herne) en anderzijds het OCMW BIERBEEK  
Woonzorgcentrum d’Eycken Brug beschikt over 87 kamers voor een langdurig verblijf, verspreid 
over vier afdelingen. Twee van die afdelingen kennen een leefgroepwerking gericht op mensen 
met dementie. Daarnaast beschikt het WZC over thuisvervangende diensten zoals het 
dagverzorgingscentrum De Dagvlinder en een centrum voor kortverblijf. 
Directeur:  mevrouw L. Cornil - 016 88 58 64 - directie@deyckenbrug.be 
 
Coördinaten: 
 

D’Eycken Brug, Bergenlaan 5, 3360 Bierbeek (Korbeek-Lo) – tel. 016/88 58 64 
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91. WOONZORGVERENIGING TER LUCHTE - RUDDERVOORDE 
 

 
Sint-Elooisstraat 87-89 
8020 Ruddervoorde 
 

Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde werkt vanaf 1 januari  2020 samen met Groep Zorg H. 
Familie voor de exploitatie van woonzorgcentrum Ter Luchte. Het dossier voor de oprichting van 
de Woonzorgvereniging vzw Ter Luchte werd door de Vlaamse minister goedgekeurd. 
Gemeente en OCMW Oostkamp zijn in de loop van 2019 met Groep Zorg H. Familie een publiek-
private samenwerking aangegaan voor de uitbating van WZC Ter Luchte en blijven zo actief deel 
uitmaken van de verder uitbouw van de woonzorgvereniging. De krijtlijnen van het concrete 
samenwerkingsvoorstel werden vastgelegd door de Gemeente- en OCMW-raad, die op 4 juli 
2019 unaniem de oprichting van een woonzorgvereniging goedkeurde. Na die beslissing werd 
het dossier bij het Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend. 

Het OCMW heeft nadien de goedkeuring van Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ontvangen. Dit betekende dat er een 
definitief groen licht is om als lokaal bestuur samen met de Groep Zorg H. Familie aan de 
toekomst van vzw Ter Luchte te bouwen via de concrete opstart van een nieuwe vzw. 

Woonzorgvereniging Ter Luchte vzw biedt een brede waaier aan kwalitatieve diensten: 
woonzorgcentrum (89 bewoners, verdeeld over 3 wooneenheden), assistentiewoningen (30 
aangepaste appartementen die de kans geven om zelfstandig te leven met een aantal extra services 
(oproepsysteem, aanbod van activiteiten, hulp bij inschakelen thuiszorgdiensten, zorgbegeleiding 
woonassistent), een centrum voor kortverblijf (3 volledig ingerichte kamers) en een 
ontmoetingscentrum.  
 
Bestuursorgaan: 
 

Namens Gemeente Oostkamp: 
Dhr. J. de Keyser (voorzitter) 
Dhr. R. Declerck 
Namens OCMW Oostkamp: 
Dhr. S. Vande Ginste,  
Mevr. J. Vandeputte 
Namens Groep Zorg H. Familie vzw: 
Mevr. I. Vanslembrouck (ondervoorzitter) 
Dhr. J. Declerck 
Dhr. W. Dierens 
Mevr. I. Vyvey 
 
Directie: 
 

Frank Declerck, directeur woonzorgcentrum 
 
Algemeen contact 
 

050 277 530 
info@terluchte.be 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

161 

92. WOONZORGVERENIGING VZW ’T HEUVERVELD - WAASMUNSTER 

Woonzorgvereniging ’t Heuverveld is een samenwerkingsinitiatief tussen het Lokaal Bestuur 
van de gemeente Waasmunster en de private partners Woonzorg Samen Ouder vzw en 
Samenwerkingsvervand Ouderenzorg Waasland vzw 
WZC 't Heuverveld wordt sinds 1 augustus 2018 geëxploiteerd door deze woonzorgvereniging. 
 
“De vzw heeft tot doel in te staan voor een volwaardige en kwaliteitsvolle opvang van, 
begeleiding van en zorg voor ouderen, ongeacht hun inkomens-, verzekerbaarheids- of 
vermogenstoestand teneinde een sociaal karakter van de vzw na te streven. De opvang, 
begeleiding of zorg moet bovendien gebeuren met respect voor de politieke, filosofische en 
religieuze overtuiging of seksuele geaardheid van de personen die op de diensten van de vzw 
een beroep doen. Meer specifiek heeft de vereniging tot doel om in te staan voor ouderenzorg. 
Dit wordt verwezenlijkt door de exploitatie van de diverse instellingen en diensten bedoeld in 
artikel 6, met inbegrip van de nodige ondersteunende diensten, die voorzien in een antwoord 
op de huidige en eventueel de toekomstige zorgnoden. Opnamebeleid: voorrang voor de 
inwoners van Waasmunster”. 
WZC 't Heuverveld ligt midden in een groene en rustige omgeving en beschikt over 80 
individuele kamers, een leefruimte per verdiep, een cafetaria, kapsalon, eigen keuken,... 
 
Woonzorgcentrum ’t Heuverveld maakt deel uit van de WOONZORG SAMEN OUDER VZW  
 
Adres: 
Molenstraat 41 
9250 Waasmunster 
Tel. 052/25 13 20 
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93. WOONZORGVERENIGING WOON-EN ZORGCENTRUM ZOERSEL 
 
Het woonzorgcentrum DE BUURT is een samenwerking tussen Gemeente en het OCMW van 
ZOERSEL en de vzw EMMAÜS. Ouderen met zorgbehoeften kunnen er terecht voor 
permanent verblijf, dagverzorging of kortverblijf.  
 

De Buurt opende in september 2013 op het Kermisplein in Zoersel . De Buurt was een initiatief 
van de vzw  woon- en zorgcentrum  Zoersel, opgestart door de GEMEENTE & het OCMW van 
Zoersel en de vzw EMMAÜS.  
 

De Buurt telt vandaag 72  kamers, 10 plaatsen kortverblijf en 7 plaatsen dagverzorging.  
“De regelgeving  in de sector is uitgebreid en complex. De financiering door de overheid dekt 
lang niet alle kosten. Dat maakt dat alleenstaande initiatieven zich moeilijk staande kunnen 
houden. Emmaüs had reeds 4 woonzorgcentra. Integratie van De Buurt in Emmaüs was dus 
een logische stap. De Buurt  geniet mee van de ervaring en kennis in Woonzorg Emmaüs. 
De integratie is in 2021 voorbereid en is sinds 1 januari 2022 een feit.  
Alle medewerkers van de Buurt worden medewerker van Emmaüs met hetzelfde statuut als de 
collega’s van de andere woonzorgcentra van Emmaüs.” 
 
Directie : 
 

Johan Herrebosch, directeur 
 
Adres: 
 

De Buurt 
Kermisplein 9 
2980 Zoersel 
Tel. 03/310 09 00 
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94. WOONZORGVERENIGING VZW WOONZORG WUUSTWEZEL  
 
Vzw WoonZORG Wuustwezel is een samenwerking tussen vzw AMATE, de Gemeente en het 
OCMW van Wuustwezel. 
Het OCMW, het gemeentebestuur en de vzw Amate besloten eind 2017 om de gezamenlijke 
vzw WoonZORG Wuustwezel op te richten, waarin beide partners zowel het OCMW-
woonzorgcentrum Sint-Jozef als het woonzorgcentrum Amandina, onderdeel van Amate, 
werden ondergebracht.  
 

De vzw baatte tot voor kort twee woonzorgcentra uit in de gemeente Wuustwezel:  
 

1. WZC SINT-JOZEF, Gasthuistraat 11, 2990 Wuustwezel – tel. 03/633.52.20 
 

2. WZC AMANDINA, Bredabaan 737, 2990 Wuustwezel – tel. 03/670.14.00 
 

Het doel van deze vzw is om samen het bestaande kwalitatieve en toegankelijke aanbod voor 
de senioren van Wuustwezel en omstreken te verzekeren en verder uit te bouwen. 
Om van dit doel te realiseren werd een nieuwe vleugel aan het WZC Amandina in juli 2021 in 
gebruik genomen. Concreet gaat het over 64 extra kamers en 10 assistentiewoningen.  
Het hele residentiële ouderenbeleid van Wuustwezel is zo op één locatie gecentraliseerd. Het 
omvat zowel kortverblijf als assistentiewoningen én woonzorgcentrum. 
 

De vzw WoonZORG Wuustwezel omvat:  
 

• 174 een- en/of tweepersoonskamers 
• 30 assistentiewoningen met gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
• aangepaste afdeling voor bewoners met dementie, met toegang tot tuin 
• 3 kamers voor kortverblijf (minimum 1 week) 

	

In juli 2021 was het zover, dan verhuisden de bewoners van Sint-Jozef Wuustwezel naar de 
nieuwe vleugel van Amandina.  
De nieuwe vleugel is volop in ontwikkeling en komt er op vraag van vzw WoonZORG Wuustwezel.  
De nieuwe vleugel zal bestaan uit vier bouwlagen en wordt verweven met het bestaande gebouw 
op het voormalige kloosterdomein van de zusters Franciscanessen. 
Er worden 64 nieuwe kamers gebouwd. 
De derde verdieping zal bestaan uit 10 nieuwe assistentiewoningen en een ontmoetingsruimte. 
  

Directie: 
Ivo Leyssens 
 
Adres: 
Woonzorgcentrum Amandina 
Bredabaan, 737 
2990 WUUSTWEZEL 
Tel. 03/222 84 00 
 
 
Zie ook => AMATE 
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95. WOONZORGVERENIGING WZC DE ZONNEWENDE - MEULEBEKE 
 
 
De Gemeente en OCMW van MEULEBEKE enerzijds en WOONZORGGROEP GVO hebben 
de handen in elkaar geslagen met het oog op de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum 
	
Twee woonzorgcentra in Meulebeke Woonzorgcentrum Ter Deeve (OCMW Meulebeke) en 
Sint Vincentius (Woonzorggroep GVO) zijn gefuseerd tot één zorgpartner ‘De Zonnewende’. 
Beide organisaties hebben doorheen de jaren een brede deskundigheid en een netwerk van 
diensten in de ouderenzorg uitgebouwd. 
 
In 2020 werd in een gemeenschappelijke VZW waar GVO en het OCMW in zetelen, het 
woonzorgcentrum DE ZONNEWENDE in de Karel van Manderstraat opgestart.  
De voormalige rusthuizen ‘Ter Deeve’ en ‘Sint-Vincentius’ werden hierdoor samengesmolten tot 
het nieuwe woonzorgcentrum.  
Het oude gebouw van Ter Deeve blijft in gebruik, het rusthuis van Sint-Vincentius en het 
daarnaast gelegen klooster maakten plaats voor een ambitieus nieuwbouwproject.  
 
Adres: 
 

De Zonnewende vzw 
Karel Van Manderstraat 68 
8760 Meulebeke 
Tel.: +32 51 48 81 72 
E-mail: dezonnewende@gvo.be 
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96. WOONZORGVERENIGING WZC VAN LIERDE VZW - HALLE 

In 1971 opende het OCMW van Affligem een rusthuis dat onderdak bood aan 54 bejaarden. 
Sinds het begin van het millennium bleek het gebouw niet meer te voldoen aan de normen van 
de Vlaamse Gemeenschap, en ging het OCMW op zoek naar hulp. 
 

Begin 2011 werd een Privaat-Publiekrechterlijke samenwerking in het leven geroepen, tussen 
het OCMW en vier private Vzw’s woonzorgcentra die zijn ontstaan vanuit de Congregatie van 
de Zwartzusters Augustinessen van Halle.  
De PPS had de opdracht het rusthuis uit te breiden tot een groot en modern woonzorgcentrum 
met een ruimer aanbod aan huisvesting en verzorging. 
 

Medio 2015 werd deze PPS-vereniging vereffend en ingebracht in een nieuwe 
privaatrechtelijke VZW, met als deelgenoten : het OCMW van Affligem, de Gemeente 
Affligem, en zes private VZW-woonzorgcentra: Sint-Augustinus, Halle; Sint-Carolus,Sint-
Katarina-Lombeek; Sint-Felix, Herne; OLV van Lourdes, Erps-Kwerps; Hof ter Waarbeek, 
Asse; Henri Vander Stokken, Pepingen. 
De VZW werd opgericht volgens de Wet van 27 juni 1921 in toepassing van VIII hfdst 4 van het 
OCMW-decreet (privaatrechtelijke verzelfstandiging OCMW-woonzorgcentra), inmiddels 
vervangen door resp. het nieuwe Wetboek Vennootschappen & Verenigingen en het Decreet 
Lokaal Bestuur. 
 

“De vzw kan de hierna volgende activiteiten opstarten, zoals onder andere het uitbaten, het 
organiseren, het aanbieden en het beheren van woonzorgcentra, woonzorgcentrumbedden, 
assistentiewoningen, dienstencentra, thuisdiensten, diensten inzake kortverblijf, dagverzorging 
en opvang,  nursing homes, alsook van alle mogelijke ondersteunende en faciliterende 
activiteiten. 
Zij kan tevens participeren in projecten die verband houden met de realisatie, de inrichting, het 
bestuur, de optimalisatie of de exploitatie van instellingen of diensten voor woon- en 
welzijnszorg en de in vorige alinea vermelde activiteiten” 
 

De VZW wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, bestaande uit 7 leden, benoemd door de 
Algemene Vergadering waarin 16 personen zetelen die de acht deelgenoten vertegenwoordigen.	
	

Onder leiding van de private partners werd een nieuw modern woonzorgcentrum geconcipieerd, 
waarin de vergunningen van het OCMW-rusthuis werden opgenomen, en werd de erkende 
capaciteit uitgebreid tot 113 woongelegenheden vast verblijf, en 4 woongelegenheden kortverblijf.	
	

In oktober 2016 werd het eerste deel in gebruik genomen : de bewoners verlieten het oude 
gebouw dat vervolgens werd afgebroken, zodat de nieuwbouw kon worden voltooid. De tweede 
fase van de bouwwerken was voltooid in juli 2017. 
 
De nieuwe Vzw woonzorgcentrum Van Lierde, maakt deel uit van de Groep SOLIDUM, die in 
Vlaams Brabant acht woonzorgcentra inspireert. Elke woonzorgcentrum is een afzonderlijke 
juridische entiteit met eigen haar bestuursorganen. Elk woonzorgcentrum behoudt haar 
eigenheid van werking, doch onder elkaar is er een intense samenwerking voor de uitwisseling 
van kennis en ervaring, en worden er projecten en ondersteunende processen op stapel gezet; 
hierdoor wordt op de meest kostenefficiënte wijze gewerkt. 
 
Contactpersonen: 
 

Dirk De Byser - algemeen directeur – 053/42 17 01 – directie@wzcvan lierde.be 
Geta Voicu - directeur bewonerszorg -053 42 17 02 - bewonerszorg@wzcvanlierde.be 
An Pauwels - sociale dienst - 053 42 17 28 -  socialedienst@wzcvanlierde.be 
 
Adres: 
 

Woonzorgcentrum Van Lierde 
Bellestraat 3,  
1790 Affligem 
tel. 053 66 71 37 
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97. WOONZORGVERENIGING ZILVERBOS - ZELZATE 
 
“De samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPS-project vzw 
Woonzorgcentrum Zilverbos tussen de publieke partners, Gemeente Zelzate en OCMW Zelzate 
en de private partners vzw Sint-Lucas Zelzate en vzw Veilige Have Aalter werd door de Vlaamse 
Overheid goedgekeurd en trad in voege op 1 januari 2016. 
“De vereniging stelt zich tot doel het oprichten van voorzieningen en diensten voor senioren in 
de meest ruime zin van het woord zoals opgenomen in het woonzorgdecreet. Hieronder wordt 
begrepen het verlenen van een volwaardige en kwaliteitsvolle opvang, begeleiding en zorg aan 
senioren in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en 
assistentiewoningen alsook vernieuwende en nieuwe diensten. Deze opvang, begeleiding of 
zorg moet bovendien gebeuren met respect voor de politieke, filosofische en religieuze 
overtuiging of seksuele geaardheid van wie op de diensten van de vzw een beroep doet.” 

Het bestuur van het woonzorgcentrum is in handen van de vzw Woonzorgcentrum Zilverbos. De 
Raad van bestuur heeft als opdracht om, samen met de directie en in een intense samenwerking 
en overleg met alle medewerkers, een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan alle 
bewoners. 
Assitentiewoningen Bloemenbos zijn gelegen op dezelfde campus van het nieuwe wzc Zilverbos 
en de polikliniek Sint-Lucas. Het ligt op een wandelafstand van het centrum van Zelzate. 

Directie: 
Danny Sagaert – danny.sagaert@wzczilverbos.be – tel. 09/311 30 00 
 
Contact: 
Bloemenboslaan 30 
9060 Zelzate 
Tel. 09/311 30 00 
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98.  ZILVERVOGEL  
 

(voorheen: CENTRA VOOR ZORG & DIENSTVERLENING SINT-VINCENTIUS vzw  - 
afgekort : CZD Sint-Vincentius vzw) 
 
(Maakt sedert oktober 2020 deel uit van het netwerk ZORGKRACHTPLUS) 

 
De vzw Centra voor Ouderenzorg en Dienstverlening Sint-Vincentius (afgekort C.Z.D. vzw) – 
thans met de benaming ZILVERVOGEL als overkoepelende vzw - is ontstaan vanuit de vzw 
Zusters van de Heilige Vincentius, uit Gits.  
In 2000 werden drie woon- en zorgcentra ondergebracht in een nieuwe overkoepelende vzw 
onder de naam: CZD Sint Vincentius vzw 
Naast activiteiten in het onderwijs, gehandicaptenzorg en missionering in de derde wereld 
stonden de zusters ook jarenlang in voor het beheer van voorzieningen in de ouderenzorg. 
 
ZILVERVOGEL vzw groepeert volgende drie ouderenvoorzieningen: 
 

1. Woonzorgcentrum Zilvervogel Woumen - voorheen De Open Link (en voordien: St-Jozef), 
gelegen nabij de dorpskern van 8600 Woumen, (Iepersteenweg 6i) s ontstaan vanuit een 
weeshuis. In 1860 bouwde pastoor Chavaete drie klassen lager onderwijs voor meisjes. In de 
eerste wereldoorlog werd het klooster en de school van Woumen vernield.  
Bij de heropbouw werd naast het schoolgedeelte ook een voorziening voor ouderenzorg 
gerealiseerd. De huidige gebouwen dateren van 1979 en werden in 2001 gerenoveerd.  
Begin april 2013 werd het zorgaanbod uitgebreid met 15 assistentiewoningen. Het complex ligt 
op een 500-tal meters van het woonzorgcentrum. 
 

2. Woonzorgcentrum Zilvervogel Rekkem - voorheen OLV Middelares te 8900 Rekkem 
(Priester Coulonstraat 9) bevindt zich eveneens op de plaats waar ooit de school van Rekkem 
was gevestigd. Toen zij verhuisden kregen de zusters van de Heilige Vincentius de gebouwen 
en de omliggende gronden toegewezen. Het rusthuis werd er op 25 april 1939 ingewijd. In 1983 
werd het gebouw volledig vernieuwd en anno 2006 werd een volledige nieuwe vleugel 
bijgebouwd. In samenwerking met het OCMW Menen werd een lokaal dienstencentrum 
opgestart in de nabijheid van het woonzorgcentrum.  
Sinds augustus 2018 opende het woonzorgcentrum 25 nieuwe erkende assistentiewoningen. 
Het nieuwbouwcomplex ligt op de hoek van de Markt met de Priester Coulonstraat, midden in 
het centrum van Rekkem en naast het woonzorgcentrum. 
 

3. Woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge - voorheen Hof ten IJzer te 8647 Lo-Reninge 
(Dorpplaats 14) werd in 1891 opgericht door twee zusters Annuntiaten en de toenmalige pastoor 
De Cuyper, met milde steun van de familie Vallaeys. In 1894 namen de zusters van de Heilige 
Vincentius het beheer over. Het gebouw dateert van 1980 met een recenter gedeelte van 1990.  
Op het domein van de voorziening worden er door het OCMW van Lo-Reninge tien 
assistentiewoningen uitgebaat. De permanentie en de dienstverlening (maaltijden, sociale 
dienst,...) wordt 24/24 door Hof ten IJzer gegarandeerd. 
 
Directies van de 3 woonzorgcentra: 
 

• WZC Zilvervogel Rekkem (voorheen OLV Middelares) 
Els Bamelis, directeur Zilvervogel Rekkem  

 

• WZC Zilvervogel Reninge (voorheen Hof Ten IJzer) 
Jorgen Sijoen, directeur Zilvervogel Reninge  
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• WZC Zilvervogel Woumen (voorheen St-Jozef) 
Hilde Dierckx, directeur Zilvervogel Woumen  
 

In elke vestiging van Zilvervogel wordt o.l.v. de directeur van het woonzorgcentrum 
samengekomen in een kernteam. Het kernteam bestaat uit de teamcoaches 
(hoofdverpleegkundigen), de sociale dienst en de kwaliteitscoördinator. Het kernteam 
ondersteunt de dagelijkse werking. 
 
ZILVERVOGEL wordt geleid door een directiecomité, samengesteld als volgt:  
 

• Els Bamelis, directeur Zilvervogel Rekkem – directie.rekkem@zilvervogel.be  
• Jorgen Sijoen, directeur Zilvervogel Reninge – directie.reninge@zilvervogel.be 
• Katrien Sampers, directeur Zilvervogel Woumen – directie.woumen@zilvervogel.be    
• Karel Defoirdt, administratief directeur Zilvervogel – info@zilvervogel.be  
• Silvie Vanhoutteghem, strategisch manager Zilvervogel – info@zilvervogel.be   

                           
Bestuursorgaan: 
 

Decaestecker Mia (voorzitter) 
De Clerck Els, 
Dedeyne Johan, 
Delahaye Alain, 
Delchambre Ronny, 
Depuydt José, 
Maenhout Marie, 
Nijs Jo, 
Pape Lunda, 
Rosseel Luc, 
Sonneville André 
 
 

Met de woonzorgcentra O.L.V.-Gasthuis te Poperinge, Heilige Familie in Kuurne, en Sint-
Jozef te Passendale werd in 2008 het samenwerkingsverband APEIRON opgericht, met als doel 
krachtenbundeling, beleidsondersteuning, uitwisseling van expertise en professionaliteits-
bevordering. 
 
 

De 3 woonzorgcentra maakten destijds deel uit van het samenwerkingsverband APEIRON - dat 
niet meer actief is - en maken thans deel uit van het netwerk ZORGKRACHTPLUS 
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99. ZORG EN WELZIJN  (KUURNE – PASSENDALE) 
 

 
 
De vzw ZORG EN WELZIJN, met zetel te 8520 Kuurne (Gasthuisstraat 24 : 056/73 18 11), is 
verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de twee rusthuizen, met name :  

WZC HEILIGE FAMILIE KUURNE 
 
WZC SINT JOZEF PASSENDALE 

 
Historiek: 
 

VZW Zorg en Welzijn is gegroeid uit de schoot van de zusters van de Congregatie Onze Lieve 
Vrouw Gasthuis te Poperinge en ze verkreeg haar rechtspersoonlijkheid in 1972. Dankzij de inzet 
en doorzetting van de zusters is de VZW Zorg en Welzijn een hartelijke zorgverstrekker en 
verbonden werkgever over twee campussen.  
 

Campus Kuurne 
25 september 1895 was de start van ouderenzorg campus Kuurne,  op initiatief van de 
toenmalige burgemeester van Kuurne, de heer Iserbyt, en de zusters van het Onze Lieve Vrouw 
Gasthuis in Poperinge. De eerste overste was eerwaarde moeder Iserbyt, de zuster van de 
burgemeester. Vanaf 1896 werd de zorg voor bejaarden en wezen opgestart. Van 1939 tot 1982 
was er eveneens een huishoudschool, die in 1982 werd overgedragen aan Spes Nostra Kuurne. 
Vanaf 1952 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen als materniteit.  Na de sluiting van dit 
‘moederhuis’ eind 1968, werd dit gedeelte ook ingericht als rusthuis en klooster. 
Vanaf 9 oktober 1972 werd het beheer door de zusters van het O.L.V. Gasthuis overgedragen 
aan de VZW Zorg en Welzijn. Een nieuw rusthuis werd gebouwd. Het eerste gedeelte werd in 
gebruik genomen op 18 juni 1990, het tweede in juli 1992. Na afbraak van de school werd in 
1998 een specifieke afdeling voor bewoners met dementie gebouwd en onder de naam ‘De Parel’ 
in gebruik genomen op 08 februari 1999. In 2002 werden de werken aangevat van een 
serviceflatgebouw in de Gasthuisstraat nr. 21, tegenover het rusthuis. Vanaf januari 2003 werd 
het dagverzorgingscentrum (CDV) opgestart.  
In 2007 verhuisde het CDV naar het nieuwe gebouw. Op 14 september 2009 werd een tweede 
nieuwbouwvleugel van het serviceflatgebouw in gebruik genomen. In maart 2017 werd de 
nieuwbouw “blok G” in gebruik genomen. Deze ingebruikname betekende het startschot voor 
een algemene renovatie van het woonzorgcentrum. In 2018-2019 werden de blokken B en D 
gerenoveerd. In 2020 werd het Gasthuis, zijnde het oude klooster en moederhuis afgebroken en 
startte de bouw van een nieuwe A-blok. 
  

Campus Passendale 
In 1969-1970 werd in Passendale op het terrein van de zusters van het OLV-Gasthuis van 
Poperinge een nieuw rusthuis gebouwd. 25 jaar later, in 1995 werd met de steun van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van het provinciebestuur West-Vlaanderen, gestart 
met de bouw van een uitbreiding met 24 nieuwe kamers en met een grondige renovatie van de 
bestaande gebouwen. 
 

Bij de beëindiging van deze bouwwerken beschikte het rusthuis (intussen erkend als Rust- en 
Verzorgingstehuis) over een moderne en functionele accommodatie voor de opvang, 
huisvesting en verzorging van ouderen. In 2010-2011 werd een stuk bijgebouwd 
(appartementen, een living en uitbreiding van de leefruimte voor mensen met dementie).  
 

Voortaan werd over een woonzorgcentrum gesproken. In mei 2017 werd de groep van 29 
erkende assistentiewoningen De Amberboom in gebruik genomen 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

170 

Bestuursorgaan: 
 
Voorzitter en Afgevaardigde Bestuurder de heer Marnix Lefevre 
Ondervoorzitter: afgevaardigde bestuurder zuster Mariette Wullus  
Secretaris: zuster Anna De Rynck 
Leden:  E.H. Wilfried Aneca, de heer Dierynck Daniel, de heer Schietgat Eric, de heer Soens 
Wim, mevrouw Desmet Inge, mevrouw Vandepitte Ingrid, mevrouw Lambrecht Moniek 
 
Contact: 
 

Wodka Algoet, algemeen directeur ZORG EN WELZIJN 
Nathalie Wybo, directeur WZC Heilige Familie te Kuurne 
Virginie Delandsheere, directeur WZC Sint-Jozef te Passendale 
 
ZORG EN WELZIJN maakte destijds deel uit van APEIRON 
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100. ZORG EN WELZIJN VZW - ZEDELGEM 
 
 

 
 
Als eerste gemeente in Vlaanderen startte Zedelgem in 2010 een publiek-private samenwerking 
(PPS) op om de vergrijzing aan te pakken.  
 

De vzw 'Zorg en Welzijn Zedelgem' is een samenwerking tussen  
 

• het gemeentebestuur van Zedelgem,  
• het OCMW van Zedelgem,  
• de Woonzorggroep GVO en  
• Familiehulp vzw.  
 

Het eerste doel van de samenwerking was de bouw van een nieuw woonzorgcentrum 
(Woonzorgcentrum Klaverveld ter vervanging van het vroegere WZC Maartenshove) met 130 bedden 
langs de Loppemsestraat in Zedelgem en 70 assistentiewoningen.  
Ook in de deelgemeente Loppem zal een volledig nieuw woonzorgcentrum met 130 
woongelegenheden opgetrokken worden.  
 

Op die manier hopen de initiatiefnemers het tekort aan rusthuisbedden in de gemeente op te 
vangen.  
 

Het hele project moet afgerond zijn tegen 2020.  De totale investering bedraagt 45 miljoen euro, 
gespreid over verschillende jaren. 
 

Voor deze realisatie werkte de vzw samen met VK Studio Architects, Planners & Designers uit 
Roeselare. 
 

Op 29 april 2016 opende de vzw Zorg en Welzijn Zedelgem het nieuwe 
WOONZORGCENTRUM  KLAVERVELD. 
Alle bewoners van het vroegere WZC Maartenshove verhuisden mee. 
WZC Klaverveld biedt plaats aan 136 bewoners en heeft 9 plaatsen in kortverblijf.  
Het dagverzorgingscentrum, met een capaciteit van 15 plaatsen, werd geopend op 18 juli 
2016. 
De bijhorende Assistentiewoningen Klaverhof  hebben 48 woongelegenheden. 
 

 
Contactpersoon : 
 
Algemeen directeur: dhr. Kurt Ryheul 
 

Zorg en Welzijn vzw  
Fazantenlaan 89, 8210 Zedelgem 
050/82 66 36  
info@zwz.be 
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101. ZORGKRACHTPLUS 
 

 
 
ZorgKrachtPlus is een nieuw netwerk, maar helemaal nieuw is het niet! Het bestaande 
samenwerkingsverband DELTAPLUS werd verruimd en uitgebreid met de groep vzw 
ZILVERVOGEL.  
En gezien in Roeselare het nieuwe ziekenhuis de naam AZ DELTA kreeg, werd voor dit netwerk 
gekozen voor een nieuwe naam.. 
 

ZorgKrachtPlus is een netwerk van 14 woonzorgcentra die de handen in elkaar slaan om via 
samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te kunnen realiseren op het vlak 
van ondersteunende diensten en zorgexcellentie en alzo ‘samen het verschil te maken’. 
 

“We voelen de noodzaak aan om via een netwerk onze schaalgrootte uit te breiden om zodoende 
onze interne expertise sterker te kunnen ontwikkelen en te delen met elkaar. 
Ook het benutten van externe expertise willen we nog verder aanscherpen. Via specialisatie en 
samenwerking op deeldomeinen (informatica, personeel- en organisatieontwikkeling, 
infrastructuur, veiligheid, financieel, juridisch,…) willen we gezamenlijk streven naar een 
professionele en sterkere organisatie. 
 

De focus op zorg, wonen en leven, op de medewerkers en op de lokale omgeving blijven de 
eerste prioriteiten van elke voorziening. Het netwerk wil dit ondersteunen door goede 
praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, door in te zetten op specialisatie in de deeldomeinen 
van de zorg en innovatie te stimuleren willen we de zorgkwalteit permanent verbeteren. 
 

Het netwerk is een samenwerkingsverband op lange termijn waarbij elke vzw autonoom blijft 
functioneren. Door goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen en in te zetten op het 
ontwikkelen van expertise zal elk huis sterker worden” 
 

De 14 woonzorgcentra die deel uitmaken van het netwerk ZorgKrachtPlus, opgericht op 31 
oktober 2020, zijn de volgende: 
  

° WZC Groep Zorg H. Familie 
§ WZC Sint-Carolus Kortrijk 
§ WZC De Pottelberg Kortrijk 
§ WZC Rustenhove Ledegem 
§ WZC Sint-Jozef Oostkamp 
 

° Vzw Squatina 
§ WZC 't Ponton Oostende 
§ WZC Haerlebout Middelkerke 
§ WZC Engelendaele Brugge 

 

°  BEN Woonzorgnetwerk  
• BEN Ardooie 
• BEN Roeselare 

 
 

° Vzw Zilvervogel 
§ WZC Zilvervogel Afdeling Rekkem 
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§ WZC Zilvervogel Afdeling Reninge 
§ WZC Zilvervogel Afdeling Woumen 

 

° Vzw Ter Luchte Ruddervoorde 
• WZC Ter Luchte, Ruddervoorde 

 

° Zorggroep Houtland 
• WZC Meunyckenhof, Koekelare 

 
 

Contact: 
 

Het netwerk wordt aangestuurd door een bestuurscollege met als voorzitter Bert Peirsegaele 
en ondervoorzitter Mia Decaesteker. 
De coördinator van het netwerk is Patrick Cokelaere. 
De zetel van het netwerk is gevestigd in Oostende, Nachtegalenlaan 38. 
tel. 0475/41 79 37 - info@zorgkrachtplus.be 
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102. ZORGGROEP ANTWERPEN  
 

 
Via ZorgGroep Antwerpen hebben 8 woonzorgcentra uit de provincie Antwerpen het voornemen 
om in de toekomst samen te werken op diverse domeinen in de ouderenzorg :  
• Welzijn en levenskwaliteit van bewoners / ouderen 
• Medewerkersbeleid 
• Ethisch beleid 
• Organisatie en management 
• Infrastructuur en bouwwerken 
• Financieel- economisch 
• Innovatie 
Een eerste startvergadering onder directies had plaats op 2 juni 2010. De visienota van de 
zorgGroep werd, door de verschillende raden van bestuur, ondertekend op 13 december 2012. 
 
De deelnemende woonzorgcentra zijn:  
 

• WZC NOTTEBOHM, Biartstraat 2 te Antwerpen (dir. Geert De Schacht) 
• WZC SINT-AUGUSTINUS, Legrellestraat 39 te Berlaar (dir. Jan Van Craenendonck) 
• WZC SINT-JOZEF, Schoolstraat 1 te Rumst (dir. Gunther Huygens) 
• HOME SINT-JOZEF, Grotesteenweg 112 te Berchem (dir. Luc De Wulf) 
• ZORGCENTRUM SINT-LODEWIJK, Kerkstraat 61 te ‘s Gravenwezel (dir. Chris Janssens) 
• WZC HUYZE DE PAUW, Leemstraat 11A, 2861 Sint-Katelijne-Waver (dir. Gert Van Fraechem) 
• ZILVERLINDE, Berkenstraat 15, 2250 Olen  (dir. Rudi Veekhoven) 
• WOONZORGHUIS DE DENNEN, Nooit Rust 18, 2390 Malle (dir. Nele Kerkhof) 
 

Hoewel elk van de betrokken voorzieningen zijn autonomie behoudt, willen deze 8 
woonzorgcentra door samenwerking een meerwaarde creëren zowel voor elk van de WZC’s 
afzonderlijk als voor de gehele Zorggroep. 
 

Contact : 
 

Contact met de Groep kan opgenomen worden via de directie van elk van de aangesloten leden. 
 

Meer informatie : 
 

Via www.zorggroepantwerpen.be/doc/presentatie.pdf is een ppt-presentatie (daterend van13 
december 2012) mbt de Zorggroep Antwerpen beschikbaar. 
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103. ZORGGROEP ECLIPS   
 

 
 

De Zorggroep Eclips verzorgt naast de klassieke opvang van senioren in een rusthuis nog tal 
van andere initiatieven. De groep organiseert ook thuisverpleging, herstelverblijven, dagcentra, 
serviceflats, kortverblijven, … 
 

De Zorggroep Eclips is actief in volgende gemeenten : Aaigem, De Haan, Erpe-Mere, Essenbeek, 
Evere, Gent, Geraardsbergen, Halle, Herzele, Leuven, Meldert, Putte, Ninove, Ronse, Sint-
Lievens-Houtem, Sint-Pieters-Leeuw, Veltem en Zulte. 
en omvat naast: 
 
 

• WZC HUIZE ST-MONIKA, Blaesstraat 91, 1000 Brussel 
• WZC SINT-VINCENTIUS Campus Aaigem Aaigemdorp 68, 9420 Aaigem (Erpe-Mere) 
• WZC SINT-VINCENTIUS Campus Eureka August De Boeckstraat 54-58, 1140 Evere 
• WZC SINT-JOZEF, Marnestraat 89 1140 Evere 
• WZC CLIVIA, Marnestraat 89 1140 Evere (is een onderdeel van de vzw Sint-Jozef en 

gelegen op de groene campus van Sint-Jozef in Evere) 
• WZC HOFKOUTER, Hofkouter 1  9520 Sint-Lievens-Houtem (vanaf 30.09.2017) 
• WZC HEILIG HART, (vzw Consolata Regio Putte) Liersebaan 46 Putte  
 

ook volgende voorzieningen: 
 

 

•  Assistentiewoningen: 
 

Residentie Mona Elisa, Sint-Lievenslaan 74A, 9550 Herzele 
Residentie JFK, Houtemstraat 12C, 9550 Herzele 
Residentie Promiss, Pastorijweg 11, 9450 Haaltert 
Residentie Mona, Nieuwstraat 2, 9450 Haaltert 
Residentie Rozenberg, Aaigemdorp 68, 9420 Aaigem  
Residentie De Ster, Gentsesteenweg 156, 9420 Erpe-Mere 
Residentie De Vijver, Nijvelsesteenweg, Essenbeek (Halle) 
Evere Green, Marnestraat 39, 1140 Evere 
Nedermolen, Nedermolenstraat 32, 9310 Meldert 
Residentie Orchidee,Grote Herreweg 129, 9690 Ruien (Kluisbergen) 
Residentie Wybo, Staatsbaan 29, 9870 Zulte 
 

• DVC De Cocoon in Burst 
• DVC Crombeen in Burst 
 

• Thuisverpleging Hummegem 
• Kortverblijf 
• Seniorenrestaurant 
• Dienstencentrum Ten Lande 
• Zorgshop Eclips 
• Kinderdagverblijf 
• Poetsdienst met dienstencheques 
• Gezinszorg 
• Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) 
• Woonassistent 
• Zorgassistent 
 
Deze zorggroep werd in 2013 opgericht om gezamenlijk sterker te staan o.m. door gezamenlijke 
aankopen, waardoor de gemiddelde kostprijs per eenheid daalt.  
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De zorggroep helpt de organisaties bij het administratief beleid (o.a. regelgeving), financieel 
beleid, kwaliteitsbeleid, zorgbeleid (afstemming van de zorg en zorgaanbod), personeelsbeleid, 
IT-beleid, logistiek beleid, bouwprojecten enz. Zij brengen hun ideeën en bekommernissen 
samen over naar de overheid. 
 

De Zorggroep Eclips staat open voor andere organisaties die zich bij de groep willen aansluiten 
om een netwerk en samenwerkingsverbanden te creëren. 
 
Contact : 
 

Algemeen directeur-coördinator :  
David Larmurseau 
tel. 053/ 60 12 10 
david.larmurseau@sint-vincentius-vzw.be 
 

Fabriekstraat 1B, 
1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) 
info@sint-vincentius-vzw.be 
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104.  ZORGGROEP H. HART (STAD KORTRIJK) 
 
 

 
 
 
De wortels van Zorggroep H. Hart gaan terug tot in de 19de eeuw, toen op het Buda-eiland in 
Kortrijk een ziekenhuis werd opgericht onder impuls van de Zusters van Liefde. In 1987 
fusioneerde de H. Hartkliniek met het ziekenhuis Sint-Maarten. 
In 1988 werden in het voormalige ziekenhuis de eerste activiteiten binnen de ouderenzorg en de 
thuiszorg ontwikkeld. 
De Heilig Hartkliniek evolueerde in enkele jaren tijd van een tot fusie gedwongen en verloren 
ziekenhuis tot een vooruitstrevende en vernieuwende ‘integrated care provider’, een 
geïntegreerde zorgaanbieder.  
In 1996 kreeg de vzw Bejaardenzorg H. Hart daarom een nieuwe naam, die de moderne en 
dynamische werking gestalte gaf: vzw Woon en Zorg Heilig Hart.  
 

Zorggroep H. Hart biedt een brede waaier aan dienstverlening op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn voor ouderen:    
  

Permanent verblijf: 
 

Woon & Zorghotel H. HART  te Kortrijk 
Serviceflats Residentie Groote Broel 
Assistentiewoningen Het Steegerken 

 

Woonzorgcentrum WESTERLINDE te Roeselare (sinds 1 oktober 2014) 
	
Tijdelijk verblijf:  

Zorghotel H.Hart  te Kortrijk 
Woonzorgcentrum Westerlinde te Roeselare 

 
Dagverzorgingscentrum 
 
Daarnaast biedt de Zorggroep in de stad Kortrijk: 
 

• Dienstencheques en Gezinszorg H.Hart,  
• Expertisecentrum Dementie Sophia-GDOC,  
• Minder Mobielen Centrale H.Hart,  
• Thuisverpleging H.Hart,  
• Kinderopvang H.Hart. 
 

Nieuwe realisaties en projecten van en met Zorggroep H.-Hart  
 

• in Waregem via vzw Aurelia met maatschappelijke zetel : Budastraat 30 te 8500 Kortrijk 
(vereniging, waarin H.Hartgroep is vertegenwoordigd door Wino Baekelandt sinds 2011) 
Op een boogscheut van het centrum van Desselgem komt een woonzorgcentrum met 92 

bedden in de Grote Heerweg. Het stadsbestuur gaat hiervoor in zee met de Zorggroep Heilig 
Hart in Kortrijk. Nu is alles in Waregem gecentraliseerd. 
De stad koos een terrein op de Grote Heerweg op de grens met Beveren-Leie, 

landbouwgrond dat ingekleurd staat als woonuitbreidingsgebied. Voor de realisatie zocht 
men naar een externe partner. En de keuze viel op vzw Aurelia van de Zorggroep Heilig Hart 
in Kortrijk.  
Zorggroep Heilig-Hart hoopte in 2016 van start te gaan met de bouw van het zorghotel. De 
bouw zal ongeveer drie à vier jaar tijd in beslag nemen. 
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• In Kortrijk : 
 

Residentie BudaLys biedt ultieme serviceflats langs de Leieboorden. Een initiatief van B2Ai : 
een multidisciplinaire architectuurgroep met o.m. Office te Roeselare, Accent Business Park, 
Kwadestraat 149A/0.1 8800 Roeselare (051/21 12 11 05) 
BudaLys biedt plaats aan comfortabele en luxueuze flats gecombineerd met zorg- en 
dienstverlening op maat. Alle appartementen zijn volledig uitgerust en energiepassief. Ze 
beschikken over een ruim terras, met zicht op de stad of de Leie.  
Permanente veiligheid, dienst- en zorgverlening op maat zijn te allen tijde gegarandeerd door 
de Zorggroep H. Hart. De bewoners kunnen met andere woorden à la carte intekenen op de 
dienstverlening van Zorggroep H. Hart.  
Daarnaast beschikt Budalys over een volledig ingerichte wellness- en fitnessruimte. Op de 
gelijkvloerse verdieping bevindt zich Bistro Budalys, een buffetbistro en ALTA, een takeaway. 
Zowel beneden als op de derde verdieping ligt een indrukwekkend zonneterras met 
panoramisch zicht op de Leie. 
 

• In Harelbeke 
In het centrum van Harelbeke ligt een terrein (de voormalige site Beltrami) te wachten tot er 

een woonzorgcentrum op wordt gerealiseerd. Woonzorggroep Heilig Hart uit Kortrijk heeft 
de plannen klaar, maar nu er subsidies geschrapt zijn bij de Vlaamse Overheid, is het project 
uitgesteld. De verwachting is dat pas in 2019 kan gestart worden met dit project. 

 

• Project Cascade 
Tien partners uit België (waaronder het WZC H.Hart te Kortijk), het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en Nederland slaan gedurende vier jaar de handen in elkaar om een innovatief en 
kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen, vertrekkende vanuit de ervaren 
noden van de mensen met dementie en hun mantelzorger. Het project kreeg de naam 
CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in 
Europe). Binnen dit project wordt een innoverend persoonsgericht zorgmodel ontwikkeld op 
basis van ervaringen uit vier partnerregio’s. In twee Vlaamse voorzieningen wordt dit 
zorgmodel voor mensen met dementie uitgetest en geëvalueerd. Er wordt ook gebouwd aan 
een ‘Centre of Excellence’, een grensoverschrijdend lerend netwerk dat ter beschikking staat 
van de vier partnerregio’s. Het is de bedoeling om met het initiatief 11, 6 miljoen euro aan 
zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van 
langdurige ziekenhuisopnames van mensen met dementie. 

 

 
Contact : 
 

Zorggroep H. Hart Kortrijk 
Buda 30 
8500 Kortrijk 
tel. 056/32 10 00 
 

Algemeen directeur : Wino Baeckelandt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

179 

105. ZORGGROEP HOUTLAND 

 
 
Zorggroep Houtland is een eigentijds leef- en zorgdorp in de dorpskern van Koekelare en Torhout. 
Al sinds 1864 vingen de Zusters van de heilige Vincentius inwoners op in hun opvangtehuis op het 
Marktplein van Koekelare. In 1954 namen de Zusters van Liefde uit Roeselare de fakkel over. De 
VZW Meunyckenhof werd in 1982 opgericht, het beheer werd toevertrouwd aan leken. 
 
1.    Woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare  

Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare - Tel. 051/58 21 68 - info@meunyckenhof.be 
biedt al jaren kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan voor zorgbehoevenden, hoofdzakelijk 
uit Koekelare, Ichtegem en omgeving.  
Meunyckenhof blijft aan de toekomst bouwen. Nu ook in de praktijk want de eerste vleugel van 
het gebouw, geplaatst in 1991, werd vervangen door een moderne nieuwbouw.  

 

2. (Nieuw initiatief) Woonzorgcentrum en (bestaand initiatief) Assistentiewoningen Ter 
Remberthove in Torhout 
34 assistentiewoningen: Oostendestraat 155, 8820 Torhout – 051/58 21 68 - 
info@meunyckenhof.be. 
In Torhout was al meerdere jaren sprake van een nieuw rusthuis langs de Noordlaan met meer 
dan 150 bedden en een vijftigtal assistentiewoningen. Dat zou gebouwd worden langs de drukke 
invalsweg, aan de andere zijde van het Sint-Rembertziekenhuis. Een brug zou de beide 
campussen met elkaar verbinden. Het megaproject kreeg zelfs steun van de provincie West-
Vlaanderen. De vzw Gezondheids- en Bejaardenzorg Houtland en het Sint-
Rembertziekenhuis stelden die plannen voor, maar het ziekenhuis is intussen een onderdeel 
geworden van AZ Delta en dat trekt zich terug uit het hele project.  
In de plaats zou nu een kleinschaliger zorgsite komen, gelinkt aan het woonzorgcentrum 
Meunyckenhof in Koekelare. De directeur van dit laatste woonzorgcentrum, Frank Vanneuville 
is aangesteld als nieuwe bestuurder voor het nieuwe rusthuis in Torhout. “Wat nu al vast staat 
is dat Meunyckenhof zal instaan voor het beheer van de assistentiewoningen Ter Remberthove 
in Torhout en dus die taak van het AZ Delta al overneemt", zegt Meunyckenhof-directeur Frank 
Vanneuville. “We doen het beheer op vlak van administratie, personeel en gebouwen. Wat een 
nieuw woonzorgcentrum betreft:  dit vraagt de goedkeuring van de overheid, de nodige studies 
van de bouwsite, bereikbaarheid, parking en andere aspecten. Van zodra er enige zekerheid is, 
gaan de partijen hierover communiceren.” 

 

Zorggroep Houtland vzw 
Meunyckenplein 2 
8680 Koekelare 
 

Contactpersoon: Frank Vanneuville 
 

Bestuursorgaan: 
 

Annie Delafontaine (voorzitter => op 20 april 2021 opgevolgd door Martine Vandewalle) 
Philip Vanneste (ondervoorzitter) 
Dirk Hindryckx (secretaris) 
Lode Claes 
Karel Simaey 
Martine Vandewalle 
Zr. Liliane Dellgat 
Inge Leenknegt 
Marcel Vandamme (inmiddels ontslag als lid van het bestuursorgaan) 
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106. ZORGGROEP ZUSTERS VAN BERLAAR   

 

Historiek 
Al sinds de jaren 1830 is er sprake van thuisverzorging door de zusters van de congregatie van 
het Heilig Hart van Maria uit Berlaar. Zij boden zowel materiële als moreel-spirituele hulp aan 
zieken en ouderen. 
In 1868 werden de eerste zusters uitgezonden naar een bijhuis, nl. het gesticht voor ouderlingen 
in Kapellen (WZC Zonnewende). Vanaf 1889 werden onder het beleid van Moeder Benedicta 
jaarlijks zusters uitgezonden naar nieuwe gemeenschappen in de provincies Antwerpen, Brabant 
en Limburg. 
In 1891 namen 2 zusters het beheer over van het rusthuis in Nijlen (WZC Heilig Hart) en vier 
jaar later volgde ook het Sint-Jozefgesticht in Wiekevorst (WZC Sint-Jozef Wiekevorst). Bij het 
ontstaan van het huidige woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek in 1910, werden de 
zusters gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging mee op zich te nemen. Dit deden 
ze ook in Essen, waar vanuit Sint-Niklaas een aantal zusters mee kwamen helpen bij de 
opvoeding van de zwakke en moeilijk opvoedbare kinderen in “het Gesticht”, dat later werd 
omgevormd tot bejaardentehuis (WZC Sint-Michaël). 
Omdat vooral de nood aan kraamverzorging voelbaar was, werd door de congregatie op 28 
maart 1954 de eerste steen gelegd van de materniteit Heilige Familie in Heist-op-den-Berg. 
Aangezien in 1972 werd beslist dat alleenstaande materniteiten niet mochten blijven bestaan, 
werd de voorziening in Heist-op-den-Berg datzelfde jaar omgevormd tot “rusthuis” (WZC Heilige 
Familie). 
In 1977 werd besloten om alle ouderenvoorzieningen van de congregatie van de zusters van het 
Heilig Hart van Maria samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw 
Rusthuizen Zusters van Berlaar. 
Op 1 januari 2011 sloot ook wzc Sint-Jozef in Kessel zich aan bij de vzw Rusthuizen Zusters 
van Berlaar en op 1 september 2016 opende tenslotte het 8ste woonzorgcentrum zijn deuren, 
en wel in Berlaar zelf (WZC Kloosterhof). 
In de loop der jaren bleef de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar zijn dienstverlening verder 
uitbreiden: met kamers voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, assistentiewoningen en 
dienstencentra die de hele buurt opnieuw willen samenbrengen. Daarom werd in 2018 beslist 
om de naamswijziging door te voeren naar vzw Zorggroep Zusters van Berlaar. 
 

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar met maatschappelijke zetel Markt 13 te 2590 Berlaar 
omvat thans 8 woonzorgcentra: 
 
• WZC HEILIGE FAMILIE en groep van assistentiewoningen Ten Gaerde, 

Westerlosesteenweg 37, 2220 Heist o/d Berg   
 

• WZC HEILIG HART en Serviceresidentie Ten Velden Kerkeblokken 11 2560 Nijlen  
 

• WZC SINT-JOZEF en Serviceflats Ter Wieke, Sint-Jozefstraat 15, 2222 Wiekevorst  
 

• WZC SINT-MARGARETHA  en groep van assistentiewoningen De Parel I & II, 
Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek  

 

• WZC ZONNEWENDE en groep van assistentiewoningen Cederhof, Kerkstraat 5, 2950 
Kapellen  

 

• WZC SINT-JOZEF en groep van assistentiewoningen Biddeloo, Gasthuisstraat 10, 2560 
Kessel 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• WZC SINT-MICHAEL, Moerkantsebaan 81, 2910 Essen  
 

• WZC KLOOSTERHOF en groep van assistentiewoningen Solleveld, Sollevelden 5, 2590 
Berlaar 

 
Het Bestuursorgaan vergadert een zevental maal per jaar en is samengesteld als volgt: 
 

- Dhr. Luyten Roger, voorzitter; 
- Dhr. Janssens Tony, ondervoorzitter; 
- Mevr. Stalmans Tania, afgevaardigd bestuurder; 
- Zr. Kempen Maria-Jozefa, secretaris. 
De andere bestuurders zijn: 
Dhr. De Clercq Raoul, Dhr. De Schamphelaere Steven, Dhr. Dombrecht Peter, Zr. Hertsens 
Leen, Mevr. Holtzer Eleonora, Dhr. Ingelbrecht Hugo, Zr. Oostens Maria, Dhr. Van Den Bogerd 
Leo, Dhr. Van Mierlo Jan, Dhr. Verdonck Mark, Dhr. Wellens Geert. 
 
Het Bestuursorgaan en het Bureau van het Bestuursorgaan worden geadviseerd door 
verschillende commissies: een ethische, een financiële, een strategische en een 
bouwcommissie. 
Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder. De 
algemeen directeur ondersteunt de werking van het Bureau. 
 
Directie: 
 

Stalmans Tania, afgevaardigd bestuurder bij vzw Zorggroep Zusters van Berlaar; 
Doucet Dirk, campusdirecteur WZC Sint-Margaretha en WZC Sint-Jozef Wiekevorst; 
Henkens Guy, campusdirecteur WZC Zonnewende en campusdirecteur WZC Sint-Michaël; 
Prims Ilse, campusdirecteur WZC Heilige Familie en WZC Kloosterhof; 
Sels Jo, campusdirecteur WZC Heilig Hart en WZC Sint-Jozef Kessel. 
 
 

Contact:  

Sollevelden 1, 2590 Berlaar 

Tel. 03/420 04 49 
 
www. rusthuizen-zusters-berlaar.be. 
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107.  ZORGNETWERK TRENTO (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 
 

                     
Het WZC Sint-Jozef Moerzeke en het WZC De Vliet Zele namen de beslissing om hun jarenlange 
samenwerking te verstevigen door samen te smelten tot één zorgnetwerk. Zo zag Zorgnetwerk 
Trento op 1 januari 2013 het licht.  
Trento staat voor : 
Transdisciplinaire, Residentiële en Thuiszorgondersteunende Ouderenzorg.  
 

Zorgnetwerk Trento vzw bestaat uit : 
 

• WZC SINT-JOZEF te Moerzeke, waar we woonzorgverblijf, kortverblijf, nachtopvang 
en crisisopvang aanbieden. Het adres is Molenstraat 11, 9220 Moerzeke. 
 

• WZC DE VLIET te Zele, waar we woonzorgverblijf en zorgverblijf voor personen met 
een niet-aangeboren hersenletsel aanbieden. Het adres is Koevliet 8, 9240 Zele. 
 

Actieve partners van Zorgnetwerk Trento zijn : 
 

• SOM+ 
Thuiszorgondersteunend project in samenwerking met CM Waas en Dender, Wit-Gele 
Kruis Oost-Vlaanderen, Familiehulp Oost-Vlaanderen, Familiezorg,  

• WZC Sint-Antonius Grembergen, WZC Huize Vincent Tielrode en WZC Hof ter 
Engelen Lokeren.  

• Dagopvang Vincent 
Familiezorg - gelokaliseerd in WZC Sint-Jozef Moerzeke.  

• Serviceflat Den Craenenvliet 
OCMW Hamme - aansluitend aan WZC Sint- Jozef Moerzeke.  

• Dagverzorgingscentra Passantenhuizen IKOO vzw - Dendermonde en Temse.  
• Assistentiewoningen Residentie Christiana IKOO vzw - Dendermonde.  

 
Maatschappelijke zetel:  
 

Molenstraat 11 te 9220 Moerzeke.  
 

Filip Verhoost: algemeen directeur -  052/45 26 00 -  filip.verhoost@zorgnetwerktrento.be 
 

Contact: 
 

WZC Sint Jozef – vzw Zorgnetwerk Trento 
Molenstraat 111 
9220 Moerzeke 
tel. 052/48 08 80 
info@zorgnetwerktrento.be 
 
 

Woonzorgpunt Hamme-Zele 
 

“Woonzorgpunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties. 
Zorgnetwerk Trento, CM Waas en Dender, Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen, Familiehulp en 
Familiezorg Oost-Vlaanderen bundelen hun krachten, om een passend antwoord te geven op 
elke zorgvraag”. 
“Samen staan we sterker, en zijn we in staat om zorg op maat en een efficiënte, snelle zorg- en 
dienstverlening te voorzien. 
Onder de noemer “Bundelen van Krachten” drijven we in een aantal gemeenten onze 
samenwerking op. Woonzorgpunt vormt één centraal aanspreekpunt voor alle zorgvragen. 
Onze gezamenlijke jarenlange ervaring, de kracht van onze samenwerking en de betrouwbare 
reputatie van onze organisaties zorgen ervoor dat we in staat zijn om een zorgpakket samen te 
stellen dat perfect inspeelt op elke zorgbehoefte”. 
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108. ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU  

De Woon- en Zorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zijn opgericht door 
de congregatie Zusters Kindsheid Jesu. Generaties zusters stonden dag en nacht in voor de 
verzorging van de bejaarden.  
 

Op 01 januari 2001 werd het beheer van de rust- en verzorgingsinstellingen overgedragen aan 
een overkoepelende vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 
 

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu is een groepering van 14 rusthuisvoorzieningen. De 
kernopdracht van de groepering bestaat er in om samen met de 2090 deskundige en 
gemotiveerde medewerkers en geëngageerde vrijwilligers een eigentijdse kwalitatieve 
dienstverlening aan te bieden aan de bejaarden. De voorzieningen situeren zich in de provincies 
Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. 
 

WOON- EN ZORGCENTRUM DE REGENBOOG, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-RAFAEL (*), Kasteelstraat 14, 1770 Liedekerke  
WOON- EN ZORGCENTRUM ZONNEHOVE, Loofblommestraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-ELIGIUS, Sint-Elooistraat 56, 9080 Lochristi-Zeveneken  
WOON- EN ZORGCENTRUM MOERVAARTHEEM, Meersstraat 31, 9185 Wachtebeke  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-ANTONIUS, Rootjensweg 77, 9200 Grembergen  
WOON- EN ZORGCENTRUM DE LICHTERVELDE, De Lichterveldestraat 1, 9810 Nazareth-Eke  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT ELISABETH, Tieltsesteenweg 25, 9900 Eeklo  
WOON- EN ZORGCENTRUM ONS ZOMERHEEM, Dreef 47, 9930 Zomergem  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-VINCENTIUS, Vrouwstraat 1, 9970 Kaprijke  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF, Leegstraat 17, 9960 Assenede  
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF (**), Wegvoeringstraat 65, 9230 Wetteren 
WOON- EN ZORGCENTRUM ONDERDALE, Onderdale 1, 9910 Knesselare-Ursel 
WOON- EN ZORGCENTRUM AQUA VITAE, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem-Aalst (***)  
 

(*) Een eerste fase was de nieuwbouw van 99 wooneenheden op de site van Sint-Gabriël, residentie Sara'. 
Hiertoe werd grond aangekocht bij de Broeders van Sint-Gabriël. De verhuis vond plaats in het voorjaar 
van 2019. De tweede fase was een vervangingsnieuwbouw voor het huidige Sint-Rafaël. Hier werden 141 
wooneenheden en een 16-tal assistentiewoningen gebouwd. Daarnaast werd ook een 
dagverzorgingscentrum gebouwd. Het oude gebouw werd afgebroken. 
 

(**) In 2018 trad WZC Sint-Jozef te Wetteren toe tot de vzw Zorg-Saam. 
 

(***) Onlangs in 2022 trad WZC Aqua Vitae te Gijzegem-Aalst als 14e lid toe tot de zorggroepering. 
 

Directies van de woonzorgcentra: 
WZC Sint-Rafaël, Liedekerke: Manu Langerock –  053/66 65 79 
WZC Sint-Jozef, Assenede: Geert Buyse – 09/341 91 53 
WZC Sint-Elisabeth, Eeklo: Peter Mornie – 09/376 08 35 
WZC De Lichtervelde, Nazareth-Eke: Günther De Coen – 09/382 70 18 
WZC De Regenboog, Zwijndrecht: Lieve Van der Paelt – 03/253 29 08 
WZC De Zonnehove, Sint-Denijs-Westrem: Evelyne De Jaegere – 09/321 74 12 
WZC Sint-Eligius, Zeveneken: Hilde de Bruyn – 09/353 93 83 
WZC Sint-Antonius, Dendermonde-Grembergen: Bernadette De Clippeleir – 052/21 09 91 
WZC Ons Zomerheem, Lievegem-Zomergem: Paul Stock – 09/372 74 48 
WZC Sint-Vincentius, Kaprijke: Kris Van Paemel – 09/373 63 99 
WZC Moervaartheem, Wachtebeke: Christine Van Acker – 09/342 36 62 
WZC Sint-Jozef, Wetteren: Filip Audenaert – 09/365 26 25 
WZC Onderdale, Ursel: Hilde Van Renterghem – 09/325 80 00 
WZC Aqua Vitae, Gijzegem-Aalst: Geert Batselier – 053/72 61 31 
 
 

Het Woon- en Zorgcentrum IMMADI in Hasselt (directie: Chantal Theunkens) – 011/26 95 00) 
en het Woon- en Zorgcentrum KANUNNIK TRIEST in Melle (directie: Liesbeth Verhulst – 
09/252 60 56) behoren tot de aanverwante vzw. 
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De Centrale Unit van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu heeft een beleidsmatige en 
dienstverlenende taak. Dit voor de raden van bestuur en voor de eigen en aanverwante 
voorzieningen : 

• de woonzorgcentra van de vzw; 
• de congregatie Zusters Kindsheid Jesu; 
• onderwijsnetwerk Zusters Kindsheid Jesu; 
• de aanverwante vzw’s. 

 

Bestuursorgaan: 
 

Geert Laleman, voorzitter 
Zuster Jacqueline Eggermont, ere-voorzitster 
Zuster Lieve Vandesande, Algemeen Overste Zusters Kindsheid Jesu 
Frank Marchand  
Paul Meyvaert 
Bart Heytens 
Marc Peersman 
Fredy Van de Velde 
Kristof Galle 
Nele Van den Noortgate 
Zuster Ria Vanbergen 
Filip Mallems 
 

Directiecomité: 
Berten Van Kerkhove, algemeen directeur – vankerkhoveb@zorg-saam.zkj.be 
Wim Beelen, financieel groepsdirecteur – beelenw@zorg-saam.zkj.be 
 
Centraal Unit: 
Rik De Duytschaever, Administratief Manager 
Naiké Costa, Projectdirecteur 
Patrick Van den Mooter, Bouwingenieur 
Patrick Coeckelbergs, Bouwingenieur 
Cédric De Vuser, Bouwingenieur 
Anne Coetsier, HRM 
Vera De Wagter, Stafmedewerker Personeel 
Marjolein Van Kersavond, Medewerker Personeelsdienst 
Filip Vandaele, IT Manager 
Katia Van Mele, Stafmedewerker Zorg 
Daphné Lason, Communicatiemedewerker 
Ilde Bevernaege, Zorg Manager 
Bart Popelier, Stafmedewerker Aankoop 
Stijn Van den Bossche, Verantwoordelijke Christelijke Pastoraal en Ethiek 
Gabriëllle Christenhusz 
Ann Vanhecke, Facilitair Manager 
Vicky D’haen, Coördinator Administratie 
Kelsey Klinckaert, Administratie en Applicatiebeheer 
Mieke Verheyen, Administratie 
Gerda Duchateau, Onthaal en Administratie 
Melin Rafet, Boekhouding 
Joke Callebert, Boekhouding 
Hilde Vercoutere, Boekhouding. 
 
Maatschappelijke zetel :  
Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Gent-Oostakker   
tel.: 09 235 28 12  
zorgsaam@zorg-saam.zkj.be 
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109. ZUSTERKENS DER ARMEN - PETITES SOEURS DES PAUVRES 
 
De Kleine Zusters van de Armen vormen een zustercongregatie binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk die in 1839 in Saint-Servan-sur-Mer werd opgericht door de Heilige Jeanne Jugan. Het 
hoofddoel van de congregatie was de zorg voor ouderen in armlastige omstandigheden in 
de Franse steden. Sinds 1842 is de congregatie gelieerd aan de mannencongregatie 
van Hospitaalbroeders van Sint Johannes de Deo. 
 

“Notre mission particulière est le service des personnes âgées pauvres, sans distinction de 
cultures ou de religions. Avec l’aide d’un grand réseau de laïcs, nous les accueillons dans des 
maisons qui deviennent les leurs, et formons avec eux une grande famille, les accompagnant 
dans le respect de leur dignité jusqu’au terme naturel de la vie.” 
 

“Onze speciale missie is het dienen van de armen van ouderen, zonder onderscheid tussen 
culturen of religies. Met de hulp van een groot netwerk van leken verwelkomen we hen in huizen 
die van hen zijn, en vormen ze samen met hen een geweldige familie, die hen begeleidt met 
respect voor hun waardigheid tot het natuurlijke einde van hun leven.” 
 

De Zusterkens Der Armen - Les Petites Soeurs Des Pauvres beheren 4 rusthuizen in België : 
 

• WZC  SINT-JOZEF, Waarlooshofstraat 9, 2020 Antwerpen-Kiel   (tel. 03/248 40 20) 
ms.zusterkensderarmen@psdp.be 

• HOME SAINT-JOSEPH, Hoogstraat 266 Rue Haute, Brussel-Bruxelles (tel. 02/512 123 
80) 

       mp.bruxelles@psdp.be 
• HOME SAINT-JOSEPH, Rue Chaussée de Namur, 6061 Montignies–sur-Sambre 

(071/41 20 51) 
ms.montignies@psdp.be 

• HOME SAINT-JOSEPH, Rue Ernotte 10, 5000 Namur (081/74 12 34) 
ms.namur@psdp.be 

 
Contact bestuur:   
 

Generalaat Zusterkens der Armen – Petites Soeurs des Pauvres 
 

Adres: Hoogstraat 266 1000 Brussel 
Telefoon: 02 5121380 
E-mail: ms.zda@psdp.be 
Website: http://www.psdp.be 
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110. ZUSTERS FRANCISCANESSEN (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 
 
De vzw Zusters Franciscanessen baat twee woon- en zorgcentra uit :  
 
* WZC AVE MARIA 
Hooiwege 1 
9940 Evergem-Sleidinge 
Tel. 09/357 31 22 
Fax 09/357 69 35 
ave.maria.evergem@skynet.be 
 
* WZC SINT-FRANCISCUS vzw 
Heerdweg 15 
9800 Deinze-Vinkt 
Tel. 09/386 20 34 
Fax 09/357 69 35 
sint.franciscus.deinze@skynet.be 
 
Contactpersoon : 
 

Olivier De Groeve, algemeen directeur (vanaf einde april 2022)  
 
 
 

De groep ZUSTERS FRANCISCANESSEN is lid van VEZISS. 
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111.  ZUSTERS VAN LIEFDE JEZUS EN MARIA  
                                                      => TABOR-GROEP => WONEN MET ZORG 
 
De Congregatie ‘’Zusters van Liefde Jezus en Maria’ staat voor méér dan 200 jaar zorg- en 
onderwijsgeschiedenis en groepeert 3 woonzorgcentra in de provincie Oost- en West-
Vlaanderen : 
 

• WZC SINT-JOZEF vzw te Gent  
 
• WZC SINT-VINCENTIUS vzw te Zaffelare 
 
• WZC MORGENSTER vzw te Sijsele-Damme 
 
Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de 
beslissing in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, 
jonge generatie van professionele leken.  
Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. 
 
Deze woonzorgcentra behoren  tot deze TABOR-netwerkporganisatie (Zie => TABOR) 
 
In 2006 werd WZC Sint-Vincentius vzw samen met WZC Morgenster vzw te Sijsele en 
WZC Sint-Jozef vzw te Gent onder de hoede genomen van de algemeen directie. Dit resulteerde 
in de groep ‘WONEN MET ZORG’ die op vandaag een overkoepelend directiecomité, staf en 
administratieve dienst kent. 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

188 

112. ZUSTERS VAN LIEFDE VAN KORTEMARK  
 

Groepeert 2 woonzorgcentra in de provincie West-Vlaanderen: 
 
 

• WZC BLIJVELDE in Kortemark 
Hospitaalstraat 35 
8610 Kortemark 
tel. 051/56 73 01 
info@blijvelde.be 

 

 
Op 22 oktober 2014 werd de VZW Blijvelde WZC opgericht. De drie deelgenoten van de VZW 
zijn de vzw WZC Godtsvelde, het OCMW van Kortemark en de gemeente Kortemark. 
De VZW Blijvelde WZC werd opgericht om de bestuurskracht te Kortemark op vlak van 
ouderenzorg te bundelen. 
Vooreerst was het de bedoeling de twee nabijgelegen woonzorgcentra - WZC Godtsvelde en 
huize Blijgaarde – samen te brengen in één woonzorgcentrum. 
WZC Godtsvelde behoorde toe aan een private vzw – ontstaan in 1976 vanuit de Congregatie 
van de Zusters van Liefde - en huize Blijgaarde was eigendom van het OCMW. De unificatie 
begin 2015 van de twee nabijgelegen woonzorgcentra resulteerde in een hedendaags 
woonzorgcentrum met WZC BLIJVELDE met 163 woongelegenheden; Centrum voor 
kortverblijf met 7 woongelegenheden; Dagverzorgingscentrum De Creke. 
 

Begin 2016 namen reeds 94 bewoners hun intrek in een nieuwbouw. Op 11 mei 2017 zijn de 
werken gestart voor de vervangingsnieuwbouw voor 76 éénpersoonskamers én een nieuw 
gebouw voor het dagverzorgingscentrum De Creke. 
Vanaf 1/6/2016 worden de serviceflats ‘’Seniorie ’t Kouterhuys” met 33 woongelegenheden 
en “Residentie Jackie Louwaege” met 15 assistentiewoningen ook uitgebaat door VZW 
Blijvelde. 
Vzw Blijvelde WZC maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Hoeksteen.  

 

Contact: 
 

Directeur: Gerdy Desmedt 
Directeur Zorg: Petra Beuckelaere 

 
 

• WZC MARIA’S RUSTOORD in Dadizele 
 
 

 
 

Beselarestraat 15, 8890 Dadizele - tel. 056/50 93 38 
 

Het gasthuis ontstond in het jaar 1825. 35 jaar later namen de Zusters van Liefde van 
Kortemark het dagelijks bestuur over. 
Omstreeks 1940 veranderde het gasthuis naar een volwaardig rustoord en werd een nieuw 
gebouw opgetrokken in de Beselarestraat. 
Het huis bleef groeien en moest steeds voldoen aan de eisen van het ministerie om het 
statuut van rusthuis niet te verliezen. 
Het rusthuis werd erkend als rust- en verzorgingstehuis. 
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In de jaren 90 werden plannen gemaakt om een nieuw rusthuis te bouwen, dat voldeed aan 
de hedendaagse eisen en comfort. 
De realisatie liet wat op zich wachten maar in april 2006 namen de bewoners hun intrek in 
het nieuwe rusthuis. 
Sinds 2012 is de officiële naam Woonzorgcentrum Maria’s Rustoord. 
 
Contact : 
 

Algemeen directeur : Gerdy Desmedt 
 

Directie Zorg : Marleen Boulangier 
 
 
Beide woonzorgcentra maken deel uit van DE HOEKSTEEN  
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113.  ZUSTERS VAN MARIA VAN INGELMUNSTER  
 

Groepeert 3 woonzorgcentra in West-Vlaanderen : 
 
• WZC MARIA RUSTOORD, Weststraat 53 8870 Ingelmunster 
 

 
Het woonzorgcentrum Maria Rustoord werd gesticht in 1948 door de Zusters van Maria 
Ingelmunster en kent bijgevolg reeds een lange geschiedenis. Wat ruim 65 jaar geleden begon 
als een klein weeshuis en oudemannenhuis in Ingelmunster, is op vandaag een groot en 
hedendaags woon- en zorgentrum voor ruim 200 ouderen uit de hele regio. 
Het woon- en zorgcentrum kreeg al sinds haar oprichting vele bouw- en renovatiewerken. Maar 
de laatste 10 jaar onderging gebouw een ware metamorfose. In een eerste fase werd een 
nieuwbouw gerealiseerd met een 30-tal kamers en een ruim centrum voor dagverzorging. Een 
tweede fase hield de renovatie in van de bestaande gebouwen en de bouw van een volledig 
nieuwe warme keuken. Deze eerste bouw- en verbouwingswerken zorgden ervoor dat bijna al 
onze kamers ruime (+/- 25m²) éénpersoonskamers werden. Er bleven nog 7 kamers voor 
echtparen. 
Anno 2015 was men bezig met de realisatie van het laatste nieuwbouwproject. Dit laatste 
nieuwbouwproject stond volledig in het teken van dementiezorg. 
In totaal biedt het woon- en zorgcentrum woongelegenheid aan 170 residentiële bewoners en 
aan dagelijks 10 ouderen in kortverblijf.  
Daarnaast biedt Maria Rustoord Ingelmunster ook dagopvang aan ongeveer 50 gebruikers, 
waarvan 20 plaatsen specifiek voor mensen met dementie. 
Onze dagopvang spreidt zich over de twee locaties. Een van deze locaties voorziet in de 
specifieke dagopvang voor mensen met dementie. Ook voor een korte revalidatieperiode kan 
men terecht  bij WZC Maria Rustoord.  

     Maria Rustoord Ingelmunster realiseert haar zorg- en dienstverlening samen met een 
professionele ploeg van 140 competente en gemotiveerde medewerkers en samen met 70 
vrijwilligers. 

 

     Algemeen directeur : Geert Declerck. 
 

• WZC TEN ANKER, Albert I laan 71 8620 Nieuwpoort 
 

 
 
Het woon- en zorgcentrum zoals het nu bestaat is nog niet zo oud. De oorsprong dateert van 
1953 toen de Kloosterzusters van Maria van Ingelmunster in Nieuwpoort een materniteit 
oprichtten. Na twintig jaar zorg voor moeder en kind werd onder druk van de omstandigheden 
nagedacht over een nieuwe bestemming. De zusters vormden het 'moederhuis' om tot rusthuis. 
In 1973 werd Ten Anker boven de doopvont gehouden en begon de geschiedenis van een 
ouderenvoorziening, die in de loop van de voorbije jaren uitgroeide tot een woon- en 
zorgcentrum met de meest uiteenlopende zorgverlening. Ten Anker groeide verder uit en er 
werden verschillende uitbreidingen gerealiseerd. Eén zaak was van meet af aan duidelijk: Ten 
Anker moest net zoals de materniteit symbool staan voor kwaliteit en professionaliteit. In 2002 
werd de instelling een autonome vzw met een eigen bestuur, maar met de blijvende zorg en 
ondersteuning door de Zusters van Maria. Naast rust en verzorging zijn er diverse andere 
vormen van dienstverlening. Sedert 1993 is er gespecialiseerde zorg voor ouderen met dementie. 
Het centrum voor kortverblijf en nachtopvang (zorghotel functie) en het centrum voor 
dagverzorging vervolledigen het aanbod en werden opgericht in 2001. 
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Om tegemoet te komen aan de noden van de tijd is Ten Anker gestart met nieuwbouw, renovatie 
en uitbreidingswerken sedert 2008. Momenteel is de laatste fase afgerond met een uitbreiding 
van 36 bijkomende woongelegenheden en een totale renovatie van de oude gebouwen. Deze 
uitbreidingswerken werden beëindigd in 2018. 
 

      De thuisverpleging van Ponton  

 
     (www.thuisverplegingnieuwpoort.be) is een professionele groepspraktijk en maakt deel uit van het woon- 

en zorgcentrum Ten Anker vzw te Nieuwpoort. We kunnen alle kennis en expertise vanuit het WZC 
doorgeven naar de thuiszorg en zo alle groepen in de maatschappij bereiken, van jong tot oud, mensen 
met een beperking,… ongeacht hun zorgbehoefte.” 
 

     Algemeen directeur : Bart Depelchin 
 

• WZC ST-JOZEF, Spoorwegstraat 250  8200 Sint-Michiels (Brugge) 
 

         
 

De vzw “Sint-Jozef woon- en zorgcentrum” werd op 1 juli 1997 opgericht met als doel: het 
inrichten van zieken- en bejaardenzorg in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip 
van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiertoe kunnen bijdragen. Bij de 
verwezenlijking van dit doel houdt de vzw zich aan de principes van de christelijke 
levensbeschouwing alsook aan het werk van de Zusters van Maria te Ingelmunster.  
Het woon- en zorgcentrum kent op heden vier entiteiten: het woonzorgcentrum, het centrum 
voor kortverblijf, het centrum voor dagverzorging Emaus en de Assistentiewoningen “Seniorie ’t 
Wallant”.  

 
     Algemeen directeur : Brecht Verhaeghe 
 

 
Deze woonzorgcentra maken deel uit van VINSO 
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114. ZWARTZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN HALLE 
 

Vormt thans de groep SOLIDUM  
 
De Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle heeft zich van bij haar oprichting 
in 1858 steeds ingezet voor de ziekenzorg. 
 

De eerste Zwartzusters Augustinessen waren afkomstig van Dendermonde, en hebben zich 
steeds ingezet voor de ziekenzorg. Reeds in 1853 namen zij hun intrek in het oude 
Jezuïetencollege te Dendermonde. Dit was de oprichting van het “gasthuis”. In 1858 werd een 
eigen kloostergemeenschap Zwartzusters Augustinessen gesticht te Halle. 
Van 1869 tot 1907 volgde een boeiende periode van overname en oprichting van diverse 
zorginstellingen door de Congregatie.  
In 1936 werd de eerste nieuwbouwkliniek Sint-Maria te Halle, op de huidige vestigingsplaats van 
WZC Sint-Augustinus, geopend.  
In 1998 opende het nieuwe Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria de deuren op de ziekenhuislaan 
100 te Halle. Verdere uitbreiding en bouw zijn nog steeds aan de orde.  
De Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle draagt naast de ziekenzorg ook 
de zorg voor de ouderen hoog in het vaandel. 
 

Sinds 2015 verenigen zij zich onder de naam SOLIDUM.   

SOLIDUM, een kostendelende vereniging,  bundelt heden relevante samenwerkingen van en 
tussen een achttal door de overheid erkende woonzorgcentra, allen gelokaliseerd in Vlaams-
Brabant en allen onder het beleid en de uitbating van een eigen juridische entiteit. 
 

Elk van de hierna vermelde woonzorgcentra functioneren als een zelfstandige vzw. Ook hier is 
er voortdurend vernieuwing en uitbreiding met de diverse vormen van ouderenzorg. 
  

De groep omvat momenteel 8 woonzorgcentra (v.z.w.-statuut) in de provincie Vlaams-Brabant: 
 

1. Woonzorgcentrum SINT-AUGUSTINUS te Halle; 
2. Woonzorgcentrum SINT-CAROLUS te Sint-Katharina-Lombeek; 
3. Woonzorgcentrum SINT-FELIX te Herne; 
4. Woonzorgcentrum ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES te Erps-Kwerps; 
5. Woonzorgcentrum HENRI VANDER STOKKEN te Pepingen; 
6. Woonzorgcentrum HOF TER WAARBEEK te Asse; 
7. Woonzorgcentrum D’EYCKENBRUG te Bierbeek. 
8. Woonzorgcentrum VAN LIERDE te Affligem in samenwerking met het OCMW van 

Affligem, uitgebaat als publiekrechtelijke rechtspersoon. 
 

Er is tevens een nauw samenwerkingsverband met het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria van 
Halle. 
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ALFABETISCHE INVENTARISLIJST EN BESCHRIJVING 
VAN NETWERKEN, GROEPEN EN CLUSTERS  
IN DE ‘PRIVATE-COMMERCIËLE’ SECTOR 

VAN DE RESIDENTIËLE OUDERENZORG  
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1 ANIMA CARE => ANIMA 
2 ARMONEA => COLISEE 
3 ATLANTIS  
4 CARE-ION  

5 CURACARE 
6 CURAVI  (ALDEA GROUP)  

7 DE KLEINE KASTEELTJES 
8 DE MOLEN  
9 DE NIEUWE KAAI 

10 GROEP OASE WOONZORG (Hageland) 
11 GROUPE SERENA 
12 KORIAN (het vroegere SENIOR LIVING GROUP)  

    uitgebreid met o.a. CORDIA ZORGGROEP, FOYER DE LORK en SENIOR ASSIST  

13 LE NOBLE AGE  
14 LEIEZICHT  
15 MAISONS DE REPOS DU GROUPE RENARD 
16 NOVADIA 
17 ORELIA  
18 ORPEA   
19 RESIDENTIE KAREN BVBA Beringen 
20 RUSTOORDEN DE VLAAMSE ARDENNEN 
21 SENIORS PROGRESS G-LINE 
22 TER HULST HOESELT   
23 TRIAMANT (Sint-Truiden, Geluwe, Ronse, Zottegem)  
24 VIVALTO HOME BELGIUM nv    
25 VULPIA CARE GROUP   
26 WOONZORGZONE DE KOUTER VZW - OUD-HEVERLEE/BLANDEN  

27 ZONNEWEELDE  (provincie Antwerpen) 
28 ZORGGROEP CORASEN  
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1. ANIMA CARE  =>  ANIMA 
 
De naam ANIMA CARE werd in de loop van maart 2021 vervangen door ANIMA. 

 

      è             
 
     

Anima Care nv werd in 2007 opgericht. Ackermans & van Haaren bezit 92,5% van het kapitaal.  
Onder de nieuwe benaming ‘Anima’ worden thans 25 seniorencentra (woonzorgcentra, 
assistentiewoningen en herstelverblijven) uitgebaat in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Samen 
geven zij zorg en huisvesting aan méér dan 2.500 senioren.  
 

In Vlaanderen : 
WZC KRUYENBERG, Turfputstraat 100, 9290 Berlare 
WZC ZEVENBRONNEN, Walshoutemstraat 75, 3401 Landen 
WZC RAVELIJN, Diesterpoort 1, 3440 Zoutleeuw 
WZC DE TOEKOMST, Sint Kamielstraat 85, 9300 Aalst  
WZC  ZONNESTEEN, Leopoldstraat 33, 1980 Zemst 
WZC  AQUAMARIJN, Binnenpad 4, 2460 Kasterlee 
WZC  DUNEROZE, Koninklijke Baan 90, 8420 De Haan 
WZC  ATRIUM, Arthur Dezangrélaan 19, 1950 Kraainem 
WZC  KRISTALLIJN, Grote Spouwenstraat 8, 3740 Bilzen 

 

In Wallonië: 
CHATEAU D’AWANS, Rue du Château 1, 4340 Awans 
AU PRIVILEGE, Chaussée de Nivelles 30A/30B, 1661Haut-Ittre 
RESIDENCE ST. JAMES, Avenue Wolfers 9, 1310 La Hulpe 
LES COMTES DE MéAN, Rue de la Fontaine 23, 4670 Blegny                                 
VILLA 34, Rue Wayez 34, 1420 Braine l’Alleud 
LE ROSSIGNOL, Chemin du Rossignol 74,1420 Braine l’Alleud 
LES TROIS ARBRES, Rue L.Mercier 58, 6211 Mellet-Frasnez-les-Gosselies 
SAINT-VINCENT, Rue de Bayemont 155, 6040 Jumet-Charleroi 
 

In Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 
ALEGRIA, Henri Simonetlaan 39, 1070 Anderlecht 
TOUR&TAXIS, Parkdreef 5, 1000 Brussel 
HOME SCHEUT, Welzijnstraat 15, 1070 Anderlecht 
LA ROSERAIE, Burgerstraat 27, 1070 Anderlecht 
ARCADE, Paul Heymanslaan 44, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
NUANCE, Schaatsstraat 20, 1190 Vorst 
NEERVELD, Campanilestraat 38, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
RESIDENTIE EDELWEISS, Strobloemenlaan 2, 1070 Anderlecht 

 

Anima Care focust op het hogere marktsegment van de seniorenhuisvesting en –zorg. In de 
residentiële ouderenzorg investeert Anima  zowel in de uitbating als in het vastgoed.  
 
 

De Raad van Bestuur telt 7 leden: Jan Suykens (voorzitter), Johan Crijns (gedelegeerd 
bestuurder), Tom Bamelis, Piet Bevernage, An Herremans, Philip Heylen en Hilde Haems. 
 

Het Executief Comité bestaat uit de CEO, de CFO en de COO. Het Executief Comité werkt de 
strategie en de doelstellingen uit en legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur: 
Johan Crijns, CEO 
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Ingrid Van de Maele, CFO 
Tiene Lievens, COO 
 

De Groepsdirectie bestaat uit het Executief Comité en 6 functionele directieleden: 
Olivier Fassin, Operationeel Directeur 
Frank Foucart, Directeur Kwaliteit & Projecten 
Erwin Lips, Operationeel Directeur 
Luc Devolder, Technisch Directeur 
Jeroen Versnick, Secretaris-Generaal 
Eric Maes, Financiëel Directeur 
 
Contactpersoon Anima nv:  CEO en Gedelegeerd Bestuurder Johan Crijns 
 
Contactadres:  
Anima nv, (Hoofdzetel) Zandvoortstraat 27 2800 Mechelen 
tel. 015/28 77 40 
info@animagroup.be 
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2. ARMONEA nv (landelijk en internationaal) => COLISEE (Franse groep) 
 

 
 

ARMONEA neemt SOPRIMAT over … stond zelf TE KOOP en is VERKOCHT! 
 

 
ARMONEA is  met de overname van SOPRIM@T (zie hierna ADDENDUM: SOPRIMAT) de 
tweede grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in België en behoort tot de top-
tienspelers van Europa.  
In België heeft Armonea in totaal 83 ouderenvoorzieningen waarvan 73 woonzorgcentra, 
serviceflats en serviceresidenties verspreid over heel het land.  
In Spanje heeft Armonea met de groep La Saleta 32 woonzorgcentra en dagverzorgingscentra 
in de regio van Valencia.  
In Duitsland met de groep DPUW (Deutsche Pflege Und Wohnen) heeft Armonea 17 rusthuizen 
voornamelijk in het Oosten en in Beieren. 
Daarnaast is de zorggroep de uitbater van 8 dagverzorgingscentra en 4 kinderdagverblijven. 
Met de overnames bereikt de groep de kaap van 15.000 residenten. De overnames worden 
gefinancierd door enerzijds een kapitaalsverhoging en anderzijds door een lange-termijn-
financiering door een consortium van banken. 
 

Armonea (met de AB InBev-aandeelhouders en de familie Van den Brande) is in België goed 
voor 9.100 bedden en 6.400 medewerkers (cijfers 2016). Armonea rapporteert over het jaar 2016 
een nettowinst van 1,4 miljoen euro en een bedrijfswinst van 7,5 miljoen euro. 
 
 

ADDENDUM:  SOPRIMAT 
De groep Soprim@ is destijds opgebouwd rond drie pijlers, met name de organisatie rond de 
woonzorgcentra, deze rond de ontwikkelingen van flats en assistentiewoningen en tenslotte alles wat te 
maken heeft met bouwwerken, uitbreidingen en investeringen. 
Soprim@ is gegroeid door overnames. Sinds de oprichting in 2004 werden een 20-tal overnames 
gerealiseerd en beheerde in totaal 15 woonzorginstellingen, grotendeels in Vlaams-Brabant. Het gaat van 
kleine, familiale woonzorgcentra tot woonzorgsites met assistentiewoningen in Haacht, Tervuren, Vilvoorde, 
Koningslo, Strombeek-Bever, Meise, Wemmel, Zellik, Dilbeek en Gooik. 
De groep beheerde met Kindervilla De Kikker in Kessel-Lo bij Leuven ook een kinderdagverblijf. 
SOPRIMAT beheerde en exploiteerde volgende ouderenvoorzieningen: 

WZC QUIETAS DILBEEK 
WZC EYKENBORCH GOOIK 
WZC HESTIA WEMMEL 
ZORGHOTEL KONING ALBERT I DILBEEK 
WZC RESIDENTIE KLEIN VELDEKEN (Serviceflats) ASSE  
WZC RESIDENTIE ZILVERHOF (Assistentiewoningen) DIEGEM-MACHELEN 
WZC SPANJEBERG ZELLIK 
WZC TER BAKE DENDERLEEUW 
WZC  RODENBACH DENDERLEEUW 
WZC HUIZE LIEVE MOENSSENS DILSEN-STOKKEM 
WZC DE KLINCKAERT HAACHT 
WZC IRIS STROMBEEK-BEVER – GRIMBERGEN 
WZC RIETDIJK VILVOORDE 
WZC GRAVENKASTEEL SINT-AMANDS 
WZC HOME SELECT MEISE 
WZC DE STICHEL VILVOORDE – KONINGSLO 
RESIDENTIE LEONARDO DA VINCI TERVUREN 

 
ARMONEA 
 

Armonea bestaat sinds 21 mei 2008, maar heeft een veel langere geschiedenis dan dat. De 
onderneming ontstond toen de groepen Van den Brande en Restel Résidences, twee 
familiebedrijven met toen elk bijna dertig jaar ervaring in seniorenzorg, besloten hun krachten te 
bundelen. 
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1979 het jaar waarin zowel de groep Van den Brande (eigendom van Palmyra Brands) als 
Restel Résidences (eigendom van Verlinvest) ontstonden. Restel Résidences gaat van start 
met zeven service-residenties in Brussel en Antwerpen en kent onder de vleugels van 
investeerder Verlinvest een voortdurende groei. 
(Restel Résidences werd door Amantelia, dat nauw verbonden is met de InBev-families de 
Mevius en de Spoelberch, overgenomen van de Belgische cateringgroep Carestel. Verlinvest, 
de diversificatieholding boven Amantelia, wou ook groeien in de welzijnssector. Daarvoor werd 
Restel Résidences als een uitgelezen partner beschouwd). 
 

De geschiedenis van de groep Van den Brande begint met de overname van het kleine rusthuis 
Home Keiheuvel in Balen-Wezel door mevrouw Van den Brande en haar zoon Dirk. Mevrouw 
Van den Brande is dan al enkele jaren ondernemend en sociaal betrokken, en zet zich naast 
haar drukke gezin ook in voor de senioren in haar buurt. Eerst neemt ze hen op in haar eigen 
gezin, maar wat later blijkt de nood zo hoog, dat ze in 1979 in Balen haar eerste rusthuis opent. 
In de daaropvolgende jaren groeit het aantal rusthuizen onder haar hoede gestaag. Allen 
combineren ze een professionele zorg met een menselijke aanpak. 
Twee van mevrouw Van den Brande’s zoons, Dirk en Lode, zijn van jongs af betrokken bij de 
dagelijkse zorg en dienstverlening in deze rusthuizen en zetten nu – ruim dertig jaar later - de 
visie van hun moeder nog steeds voort: tot na 2010 als leden van het uitvoerend comité en nu 
nog als lid van de Raad van Bestuur. 
 

2008: ontstaan van Armonea 
 

Begin 2008 ontmoeten Lode Van den Brande (toenmalig gedelegeerd bestuurder van de groep 
Van den Brande) en Frédéric de Mévius (bestuurder bij Restel Résidences) elkaar voor het eerst. 
Al snel blijkt dat zij dezelfde visie hebben op de toekomst van de seniorenzorg en dat hun 
ondernemingen complementair zijn op het vlak van dienstverlening & zorg, aanbod & expertise 
en regionale spreiding. Ze besluiten de handen in mekaar te slaan: Armonea is geboren. 
 

 
 

Als logo werd gekozen voor het blad van de ginkgo biloba, beter bekend als de Japanse 
notelaar. Deze boom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, 
tijdloosheid, en… een lang leven. De boom inspireerde heel wat bekende kustenaars zoals 
Goethe, die er zelfs een volledig sonnet aan wijdde. 
 
Maatschappelijke zetel van ARMONEA nv: 
Eugène Flageyplein 18 
1050 Elsene 
 

Contactadres :  
Armonea nv, Stationsstraat 102 2800 Mechelen 
015 74 51 00 
www.armonea.be 
 
Overzicht van de Woonzorgcentra / Assitentiewoningen / Service-
Residenties/Zorgflats : 
 

Antwerpen 
• Dageraad, (WZC) Wipstraat 26, 2018 Antwerpen – 03/425 14 00 
• Gravenkasteel (WZC) Lippelodorp 4, 2890 Sint-Amands-Puurs – 052/25 82 82 
• Groenveld (WZC+AW), Spoorweglaan 1-3, 2610 Wilrijk – 03/303 18 40 
• Heydehof (WZC), Salesianenlaan 55, 2660 Hoboken – 03/611 02 00 
• Residentie Lindenhof (AW+SR), Zilverlindendreef 21, 2950 Kapellen – 03/665 00 96 
• Millegem (WZC) Herentalsebaan 19, 2520 Ranst – 03/485 66 00 
• Plantijn (WZC) Koningin Astridlaan 5, 2950 Kapellen – 03/660 14 70 
• Moretus (WZC) Grote Steenweg 185, 2600 Berchem – 03/235 30 30 
• Park Kemmelberg (AW) Grote Steenweg 175, 2600 Berchem – 03/235 30 30 
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• Regatta (WZC+AW+ZF) Blancefloerlaan 351, 2050 Antwerpen-Linkeroever – 03/432 13 00 
• Salve (WZC) Rustoordlei 75-77, 2930 Brasschaat – 03/651 80 69 
• Wommelgheem (WZC+AW) Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem – 03/353 34 35 
• Elsdonk (SR), Klaproosstraat 78, 2610 Wilrijk – 03/820 17 40 
• Perwijshof (WZC) Gevaertlaan 9, 2260 Zoersel-Parwijs – 014/72 11 00 
• Rembertus (WZC+AW) Brusselsesteenweg 247, 2800 Mechelen – 015/46 50 00 
• De Brem (WZC) Bremstraat 26, 2310 Rijkevorsel – 03/314 43 41 
• Heiberg (WZC+AW) Heibergstraat 17, 2340 Beerse – 014/76 22 00 
• Vogelzang (WZC) Vogelzang 1, 2200 Herentals – 014/76 21 00 
• De Notelaar (WZC+AW) Notelaar 1A, 2250 Olen – 014 24 45 00  
• Smeedeshof (WZC+ZF) Oude Arendonksebaan 38, 2360 Oud-Turnhout – 014/45 03 53 
• Hof Ter Dennen (WZC) Regtenboom 15, 2350 Vosselaar  – 014/61 24 35 
• Laarsveld (WZC+AW) Laarsveld 28, 2440 Geel – 014/59 00 51 
• Nethehof (WZC) Gerheide 203, 2490 Balen – 014/81 76 66 
• Binnenhof (WZC) Albertstraat 2, 2330 Merksplas – 014/76 68 00 
• Hemelrijck (WZC+ZF) Kruisven 80, 2400 Mol – 014/76 30 00 
 

Brussel 
• De Wand (WZC+AW) Rue De Wand 209, 1020 Laken – 02/303 91 00 
• Henri Dunant (WZC) Willy Van Der Meerenstraat 4, 1140 Evere – 02/302 13 00 
• Home Castel (WZC) Graafschap Jettelaan 1, 1090 Jette – 02/477 14 11 
• La Petite Île (WZC) Industrielaan 1, 1070 Anderlecht – 02/302 47 00  
• Les Floralies (WZC) Stokkelse Steenweg 241, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe – 02/302 94 00 
• Les Terrasses du Bois (WZC+SR) Terhulpsesteenweg 130,1000 Watermaal-Bosvoorde –   

02/302 11 00 
• Pagode (WZC) Oorlogkruisenlaan 90, 1120 Neder-Over-Heembeek – 02/431 28 28 
• Tillens (WZC) Rue Beeckman 26, 1180 Ukkel – 02/302 93 00 
• Parc d’Italie (SR), Bosvoordsesteenweg 15, 1050 Elsene – 02/672 07 60 
• Messidor (SR), Avenue de Messidor 207 1180 Ukkel – 02/347 41 41 
• Eden Green (SR) Val des Seigneurs 32, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – 02/76140 00 
• Les Orangeries (WZC) Triomflaan 205, 1160 Oudergem – 02/447 67 00 
 

Henegouwen 
• l'Orée du Bois-La Clairière (WZC) Rue du Gheer 56, 7784Comines-Warneton – 056/58 59 00 
• Les Orchidées (WZC) Rue de Menin 15, 7700 Moeskroen – 056/85 03 03 
 

Limburg 
• Gaerveld (WZC+AW) Runkstersteenweg 212, 3500 Hasselt – 011/23 32 00 
• Huize Lieve Moenssens (WZC) Lieve Moenssenslaan 3, 3650 Dilsen-Stokkem – 089/75 87 74 
• Ter Meeuwen (WZC+AW) Torenstraat 15, 3670 Oudsbergen – 011/08 00 
• Ploegdries (WZC) Ploegdries 30, 3920 Lommel – 011/75 18 00 
 

Luik 
• Les Trois Couronnes (WZC) Avenue des Trois Couronnes 16, 4130 Esneux – 04/228 65 00 

(gesloten na evacuatie bewoners op woensdagavond 14 juli 2021 wegens overstroming van 
de Ourthe) 

• Val Mosan (WZC) Rue Louise Michel 5, 4000 Luik – 04/244 23 00 
 

Luxemburg 
• La Douce Quiétude (WZC) Rue Baschamps 36, 6900 Marche-en-Famenne – 084/31 41 57 
• Mathelin (WZC) Rue de laGare 49, 6780 Messancy – 063/38 29 00 
 

Namen 
• Charmes en Famenne (WZC) Rue du Tchaurnia 32, 5560  Mesnil-Saint-Blaise – 082/74 47 94 
• La Pairelle (WZC) Chaussée de Dinant 708-710, 5100 Wépion – 081/43 25 00 
• Pont d'Amour (WZC) Rue Pont d’Amour 58, 5500 Dinant – 082/21 11 00 
 

Oost-Vlaanderen 
• Lakendal (WZC+AW) Weggevoerdenstraat 29, 9300 Aalst – 053/43 21 00 
• Larenshof (WZC+AW) Schoolstraat 15, 9270 Laarne – 09/223 86 00 
• Overbeke (WZC+AW) Bovenboekakker 6-8, 9230 Wetteren – 09/285 76 00 
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• Rodenbach (WZC) A. Rodenbachstraat 97, 9470 Denderleeuw – 053/67 29 41 
• Ter Bake (WZC) Steenweg 732, 9470 Denderleeuw – 053/64 59 60 
• Ter Venne, (WZC) Vennelaan 21, 9830 Sint-Martens-Latem – 09/285 72 00 
•  De Vlamme (WZC) De Vlamme 24, 9620 Zottegem – 09/326 35 10 

 

Vlaams-Brabant 
• De Klinckaert (WZC) Rijmenamsesteenweg 71, 3150 Haacht – 016/63 97 10 
• De Lelie WZC+AW) Aarschotsesteenweg 144-154, 3111 Wezemaal-Rotselaar – 016/73 31 30 
• De Stichel (WZC) Romeinsesteenweg 145, 800 Vilvoorde – 02/267 98 20 
• De Wyngaert (WZC+AW) Dijlestraat 48, 3110 Rotselaar – 016/47 44 10 
• Eyckenborch (WZC+AW) Bronnenweg 4, 1755 Gooik – 02/532 40 61 
• Hestia (WZC+AW) Zijpstraat 20, 1780 Wemmel – 02/460 41 43 
• Keymolen (WZC) Karel Keymolenstraat 55, 1750 Lennik – 02/302 10 00 
• Koning Albert I (WZC+AW) Keperenbergstraat 36, 1700 Dilbeek – 02/569 04 47 
• Quietas (WZC) Bezemberg 10, 1700 Dilbeek – 02/568 04 40 
• Rietdijk (WZC) Bolwerkstraat 7, 1800 Vilvoorde – 02/253 46 77 
• Spanjeberg (WZC) Brusselsesteenweg 544, 1731 Zellik – 02/466 63 03 
• Vondelhof (WZC) Leuvensesteenweg 215, 3370 Boutersem – 016/73 31 30 
• Voortberg (WZC+AW) Plaats Vondel 21-23, 3272 Testelt – 013/45 81 00 
• Kapelleveld (WZC+AW) Kerkstraat 39, 1742 Ternat – 053/41 14 00 
• Populierenhof (SR) Populierenlaan 10, 3001Heverlee – 016/20 14 64 
• Martinas (WZC) Langensteenweg 4, 1785 Merchtem – 052/257 18 00 
• Woluwe Promenade, (WZC+AW) Jozef Van Damstraat 2, 1932 Sint-Pieters-Woluwe – 

02/307 74 00 
• Villa Marie-Louise (AW) Zijp 157, 1780 Wemmel – 02/460 41 43 

 

Waals-Brabant 
• Le Lothier (WZC+AW) Avenue des Villas 16-18, 1348 0ttignies – 067/79 05 20 
• Le Ménil (WZC) Rue du Ménil 95, 1420 Eigenbrakel – 02/387 06 06 
• L’Orchidée (WZC) Rue des Rabots 27, 1460 Itter – 067/74 30 00 
• Résidence du Parc (WZC) Avenue des Sapins 27, 1390 Graven – 010/84 13 49 

 

West-Vlaanderen 
• Noordduin (WZC) Abdijstraat 57, 8670 Koksijde – 058/59 28 00 
• Westduin (WZC+ZF) Badenlaan 62, 8434 Westende – 059/41 58 00 
• Ter Eeckhoute (AW) Graanmarkt 10, 8000 Brugge – 050/33 30 86 
• Senior Hotel Flandria (AW) Baron Ruzettelaan 74, 8310 Assebroek-Brugge – 050/37 30 37 
• Berkenhof (AW) Daverlostraat 170, 8310 Assebroek-Brugge – 050/35 11 08 
• WZC De Hovenier (WZC) Hovenierstraat 15, 8800 Rumbeke-Roeselare – 051/26 26 30 
 

De Raad van Bestuur van Armonea bestaat voornamelijk uit twee familiale 
aandeelhoudersgroepen (groep Van den Brande en Verlinvest), die ieder vijftig procent 
bezitten. 
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: 
-  Ulyxes BVBA, vertegenwoordigd door Diederik Bostoen  
-  Dirk Van den Brande  
-  Mussenhoeve NV, vertegenwoordigd door Lode Van den Brande  
-  Poeka BVBA, vertegenwoordigd door Jan Van den Brande  
-  Frédéric de Mévius  
-  Valhalla Associates Ltd., vertegenwoordigd door Preben Vestdam  
-  Olivier Davignon  
-  NC Ventures BVBA, vertegenwoordigd door Nicholas Cator 
-  Rothco BVBA, vertegenwoordigd door Rudi Thomaes 
 

Voorzitter was, sinds 15 januari 2015 en tot augustus 2018, baron Rudi Thomaes (overleden in 
2018). De heer Thomaes heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het leiden en inspireren 
van enkele van de meest invloedrijke organisaties in Belgie. De voormalige topman van Alcatel-
Bell bekleedde bestuursfuncties bij VBO/FEB (Verbond van Belgische Ondernemingen) en 
Umicore en was voorzitter van de Raad van Bestuur van Restore, de Internationale Kamer van 
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Koophandel Belgie en BAM nv (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Rudi Thomaes 
verving destijds Diederik Bostoen, die zijn functie als voorzitter in januari 2015 had neergelegd. 
De Raad van Bestuur van Armonea Group NV heeft, in opvolging van Rudi Thomaes, Bruno 
Holthof benoemd tot haar nieuwe voorzitter. Dokter Holthof is sinds 1 februari 2017 als 
onafhankelijk bestuurder lid van de Raad van Bestuur. Met ingang op 28 september 2018 werd 
Holthof nu ook voorzitter van de Armonea Groep NV.  
 
“Armonea staat te koop” (uit ‘De Tijd’ van 20 november 2018) 
 

“Armonea, de op een na grootste rusthuisuitbater in ons land, staat te koop. Dat vernam ‘De Tijd’ 
van meerdere bronnen. De eerste biedronde zou al achter de rug zijn. Het prijskaartje kan 
oplopen tot een half miljard euro. 
Met bijna 7.000 personeelsleden is Armonea een van de grootste private werkgevers in ons land. 
De groep, die ook in Spanje en Duitsland actief is, boekt bijna een half miljard euro omzet. 
De koper wordt wellicht een partij die nog niet actief is op de Belgische markt of een 
investeringsfonds. De twee andere grote private spelers op de Belgische markt, de Fransen 
Korian en Orpea, dreigen bij een overname te worden teruggefloten door de 
concurrentieautoriteiten. 
 

Rusthuisbedden 
 

De Belgische rusthuissector valt uiteen in twee blokken: de publieke en de private rusthuizen. In 
dat tweede blok, goed voor een derde van de markt, domineren Korian (via Senior Living Group), 
het Belgische Armonea en het Franse Orpea. De drie controleren 25.000 van de 45.000 private 
rusthuisbedden. Daarna volgen spelers als Vulpia en Anima Care. 
Toen Armonea in 2008 werd gevormd, was het alleen in België actief. Maar de jongste jaren 
groeide de Mechelse groep uit tot de zesde speler in Europa, dankzij de overname van het 
Spaanse La Saleta en het Duitse DPUW. 
Armonea, in 2017 finalist voor de titel van Onderneming van het Jaar, was vorig jaar goed voor 
492 miljoen euro omzet en 40 miljoen euro brutobedrijfswinst, waarvan respectievelijk 365 
miljoen en 26 miljoen in België. Het baat in ons land 85 rusthuizen, serviceflats en residenties uit 
waarin 9.000 senioren worden verzorgd. 
 

Trend 
Achter de Mechelse rusthuisuitbater zitten, zoals eerder reeds aangegeven, bekende 
aandeelhouders: Verlinvest, een vehikel van de steenrijke AB InBev-families de Spoelberch en 
de Mévius, en Palmyra Brands, de investeringsmaatschappij van de familie Van den Brande. De 
twee aandeelhouders voegden in 2008 hun rusthuisbelangen - respectievelijk Restel en Group 
Van den Brande - samen. Ze bezitten allebei de helft van de aandelen. 
De verkoop van Armonea past in een trend. Ook in het buitenland wisselen rusthuisuitbaters 
steeds vaker van eigenaar. Niet zelden zijn de kopers kapitaalkrachtige investeringsfondsen. 
Vooral in Duitsland zijn ze in opmars. Vorig jaar kaapte Nordic Capital het Duitse Alloheim voor 
de neus van Armonea weg voor 1,1 miljard euro, of 12,5 keer de ebitda1. En eerder dit jaar 
benaderden de financiële reuzen KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co) en PAI (Paribas Affaires 
Industrielles) tevergeefs het Franse Korian voor een overname”. 
 

COLISEE (Franse groep) neemt Armonea over (uit De Tijd en De Standaard van 19 
februari 2019) 
“Het grotere Colisée neemt Armonea over. De nieuwe groep wordt de vierde grootste Europese 
speler in ouderenzorg. De families de Spoelberch en Van den Brande herinvesteren in de nieuwe 
groep. 
De naam van Colisée circuleerde al langer als partner voor Armonea.  
Het is de bedoeling dat zowel Verlinvest als Palmyra Brands geheel of gedeeltelijk herinvesteren 
in Colisée. Hoe groot hun participatie in Colisée zal zijn moet nog worden bepaald. Het wordt 
hoe dan ook een minderheidsparticipatie, want Colisée is beduidend groter dan Armonea. 

 
1 EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en is een maatstaf voor de brutowinst minus aftrek 
van overheadkosten van een bedrijf. De Nederlandse vertaling is inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op 
activa en afschrijvingen op leningen en goodwill, dit is ook de letterlijke inhoud van het begrip. Het wordt gebruikt als maatstaf voor 
de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in 
verwerkt zitten. 
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De nieuwe groep zal zorg bieden aan meer dan 26.800 residenten in België, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje en Italië in 270 gespecialiseerde woonzorgcentra. Met de overname ontstaat de vierde 
grootste Europese speler in ouderenzorg.  
De voltooing is wel nog onderworpen aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door 
de bevoegde mededingingsautoriteit, namelijk de Europese Commissie. Dat zal waarschijnlijk 
weinig problemen geven. De groepen zijn geografisch zeer complementair. 
Colisée, opgericht in 1976, heeft 119 woonzorgcentra in Frankrijk, Italië en Spanje met bijna 
10.000 bedden en stelt 8.000 mensen te werk. Armonea is actief in België, Duitsland en Spanje. 
Armonea is sterker aanwezig in Spanje, maar zit in andere regio's regio’s dan Colisée. 
Colisée is niet beursgenoteerd. Colisée is overigens niet volledig Frans. De hoofdaandeelhouder 
is IK Investment Partners, een bedrijf met Noorse roots.  
Operationeel zal er weinig veranderen voor de woonzorgcentra van Armonea. Nationale 
afdelingen hebben in de ouderenzorg, die sterk gebonden is aan lokale regelgeving, een relatief 
grote autonomie. 
Aan de eigen internationale expansie onder de Belgische vlag van Armonea komt nu wel een 
einde. Chris Cools de huidige CEO van Armonea, verlaat in juni het bedrijf. De ex-manager van 
AB InBev was binnengehaald om de groep internationaal te doen groeien. 
 
Feiten en cijfers van de nieuwe groep: 
• aantal woonzorgcentra: 270 
• aantal bedden: 26 800 
• aantal medewerkers: +18.350 (voor Colisée op basis van het aantal voltijdse medewerkers) 
• actief in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje 
 

De drie grootste private rusthuisbaters in België zijn voortaan Franse groepen: Korian, 
Orpea en Colisée.” 
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3. ATLANTIS  
 

Atlantis nv is een onderneming met maatschappelijke zetel in 1620 Drogenbos, Langestraat 
366 die woonzorgcentra beheert in Antwerpen en omgeving: 
 
Rusthuis ATLANTIS nv 
Bisschoppenhoflaan 399/403 
2100 Antwerpen 
tel. 03/324 57 93 
fax 03/326 37 05 
kvalcke@rusthuisatlantis.be 
 
Home DE FAMILIE 
Bisschoppenhoflaan 432 
2100 Antwerpen 
tel. 03/325 28 30 
fax 03/297 36 76 
homedefamilie@telenet.be 
 
en de 3 woonzorgcentra van de ZORGGROEP CORASEN overgenomen door de groep ORPEA 
 
Residentie ‘t BISSCHOPPENHOFJE 
Bisschoppenhoflaan 399 
2100 Antwerpen 
tel. 03/303 61 10 
fax 03/303 61 90 
info@residentiebisschoppenhofje.be 
 
Residentie ‘t Bisschoppenhofje werd overgenomen door de groep ORPEA  
 
Residentie DE MANEVINKE 
Bisschoppenhoflaan 361 
2100 Antwerpen 
tel. 324 57 93 
tel. 326 37 05 
info@wzcmanevinke.be 
 
Residentie De Manevinke werd overgenomen door de groep ORPEA  
       
Woonzorgcentrum KOALA 
Bisschoppenhoflaan 309 
2100 Antwerpen 
tel. 03/303 61 00 
fax 03/303 61 90 
kvalcke@corasen.be 
 
(Woonzorgcentrum Koala werd inmiddels overgenomen door de groep ORPEA) 
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4. CARE-ION  

 

Het doel van CARE-ION nv  wordt  in de oprichtingsakte d.d. 17 september 2015 omschreven 
als volgt: 
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen 
rekening als voor rekening van derden : 
* De oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-
valide, invalide en demente bejaarden, woon- enof zorgcentra, serviceflats, residenties en 
centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, hierna “verzorgingsinstellingen”, en in het algemeen, 
het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden. 
* Het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin inbegrepen, zonder 
beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg. 
* Het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en 
zorgbehoevenden. 
* Het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, 
verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in 
aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen. 
* Het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere 
installaties, uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in 
verzorgingsinstellingen. 
* Het uitbaten van overige verpleeginstellingen met huisvesting. 
* Het oprichten en/of inrichten, beheren en exploiteren van serviceflats met het oog op 
bejaardenzorg. * Het bieden van opvang, begeleiding, verpleging en verzorging aan personen, 
zowel residentieel, semi-residentieel als ambulant in het kader van ouderenzorg. 
* Het oprichten, inrichten, ondersteunen, bevorderen, beheer en besturen van sociale 
voorzieningen ten bate van valide, semi-valide en invalide bejaarden, gedementeerde 
bejaarden en/of andere sociale groepen, zoals gehandicapten en andere hulpbehoevenden, 
alsook alle hiertoe ondersteunende activiteiten…”. 

Care-ion nv is een zorggroepering bestaande uit 21 woonzorgcentra: 
 

1. WZC DE GERTSJENS, Jagershoek 14, 9320 Erembodegem (tel. 053/59.59.20) 
2. WZC DE BLOKEN, Blokenstraat 15a, 3830 Wellen (tel. 012/44.15.87) 
3. WZC PAALEYCK, Kanunnik Muyldermanslaan 12, 1880 Kapelle-op-den Bos (tel. 

015/65.23.60) 
4. RESIDENTIE SENIOR’S FLATEL, Kolonel Bourgstraat 74-78, 1030 Schaarbeek (tel. 

02/724.64.24) 
5. RESIDENTIE CLOS DE LA QUIETUDE, Gemoedsrustlaan 15, 1140 Evere (Brussel) (tel. 

02/702.09.20)  
6. RESIDENCE DU NIL, Rue du Saint-Paul 19, 1457 Walhain-Saint-Paul (tel. 010/65.33.33) 
7. AU CHANTS DES OISEAUX, Rue de la Station 3, 4690 Bassenge (tel. 04/286.27.04) 
8. HÔTEL DES BAINS, Avenue des Ardennes 96, 4130 Tilff (Esneux) (tel. 04/273.77.10) 
9. HUIS COPPENS, Schietspoelstraat 16, 9900 Eeklo (tel. 09/377.13.17) 
10. LES BLEUETS, Avenue du Professeur Henrijean 14, 4900 Spa (tel.087/77.46.91) 
11. RESIDENCE LES CYTISES, Rue Genon 19, 4290 Ciplet (tel. 0466/90.26.40) 
12. RESIDENCE DE WEGIMONT, Rue Pont Al Plantche 31, 4630 Soumagne (tel. 

04/221.70.40) 
13. RESIDENTIE KLEINENBERG, Kleinenberg 181, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

(tel.02/770.79.48) 
14. RESIDENTIE HARMONIE - APFLEBAUM, Marialei 2, 2018 Antwerpen (tel. 03/286.76.70) 
15. SENIORIE DES ARDENNES, Route de Bastogne 1, 4190 Werbomont (tel. 086/43.30.32) 
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16. SERENITAS PALACE, Rue Edouard Remouchamps 51, 4460 Grâce-Hollogne 
(tel.04/229.45.20) 

17. LE CLOS DES BOULEAUX, Rue des Xhawirs 115, 4652 Xhendelesse (tel. 087/67.99.87) 
18. RESIDENCE THE MONTEREY HOUSE, Avenue de la Porte de Hal 5 – 8, 1060 Bruxelles 

(tel. 02/447.57.00) 
19. CLOS REGINE, Chaussée de Ninove 534, 1070 Anderlecht (tel. 02/672.06.17) 
20. RESIDENCE BRUNEHAULT, Rue Plein Haren 52, 4040 Herstal (tel.04/264.66.18)  
21. MAISON NEO, (opent in juni 2022) 4000 Rocourt 

 
Adres maatschappelijke zetel: 
 

CARE-ION Group, uw partner in zorg 
Ninoofsesteenweg 534  
1070 Anderlecht 
Tel. 053/42.20.10 
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5. CURACARE 
 
  

 
  
  
1.   WZC SAUVEGARDE, 
Ruisbroekdorp 40 2870 PUURS 
tel. 03 500 83 36 
info@cura-care.be 
directeur: Ann Keppens 
  
  
2.   WZC DE VLIETOEVER 
E.De Jonghstraat 74 2880 BORNEM 
tel. 03 889 37 00 
info@cura-care.be 
dagelijks verantwoordelijke: Jan Van Assche 
  
  
3.   WZC DE ZWALUW	
Ninoofsesteenweg 44  1570 VOLLEZELE 
tel. 054 56 80 77 
Directeur: Saskia Deneyer 
  
“De oude Vollezeelse melkerij werd in 1989 afgebroken en op deze plaats werd het 
woonzorgcentrum ‘De Zwaluw’ gebouwd. Oorspronkelijk was er plaats voor 16 mensen, maar al 
vlug was de vraag groter dan het aanbod in de streek, zodat er werd uitgebreid naar 48 bedden. 
De nood aan residentiële opvang werd nog groter, zodat er in 2003 een nieuwbouw werd 
gerealiseerd. Zo was er vanaf dan plaats voor 88 bewoners. Op 1 januari 2019 werd beslist 
om WZC De Zwaluw over te laten aan de zorggroep ‘CuraCare’” 
 

Verder beschikt de zorggroep CURACARE over 2 groepen van assistentiewoningen: 
 

1. SKOBBEGAAR, Ruisbroekdorp 40 te 2870 Puurs	
  

2. DE VLIETOEVER, E.De Jonghestraat 74 te 2880 Bornem	
  
en over een Kinderdagverblijf 
  

’ t HOFKE, Lippelosesteenweg 58 A te 2890 Oppuurs 
  
Contact:  
Dieter Verherstraeten-Vanvaerenbergh, Bestuurder 
dieter.verherstraeten@cura-care.be 

Maatschappelijke Zetel: 
 

CURACARE BV 
Lippeloseweg 58 
2890 PUURS 
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6. CURAVI BV 
 

 
CURAVI bv werd opgericht eind 2019 als een 100% dochtervennootschap van de ALDEA 
GROUP. 
CURAVI bv exploiteert 7 van de door de ALDEA-group gerealiseerde woonzorgcentra, met 
name, L’Heureux Séjour (Sprimont); La Belfagétaine (Beaufays); Les Mille Feuillages (Houtain-
Saint-Siméon); Eden Park ( Montigny-Le-Tilleul)  ); Nouveau Home de Joncret (Joncret  ); Eau 
de Gan (Gent) en Privilege (Gent). Zie verder. 
 

“Aldea werd opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in de realisatie en de organisatie van 
duurzame woonzorgcentra, assistentiewoningen en appartementen. 
Aldea ontwikkelt projecten in de zorgsector voor eigen rekening of voor derden met als doel het 
zelfstandig wonen te faciliteren en te vervolmaken. In haar portefeuille heeft Aldea Group 
voornamelijk nieuwbouwprojecten in Vlaanderen, overnameprojecten met 
ontwikkelingsmogelijkheden in Wallonië en een *woonzorgcentrum in Marbella (*Aldea Estates). 
Bij de grote ALDEA-groep zijn tal van ondernemingen betrokken, enerzijds aanverwante 
juridische constructies, met name, o.m. ALDEA Vastgoed, ALDEA Construct, ALDEA Estates, 
Ter Reigerie vzw, QUIO vzw,… en anderzijds  gerelateerde ondernemingen zoals o.m. E.L.S.O 
nv, Holding Senior Invest nv (waarbij o.m. ORPEA BELGIUM nv medespeler is), Quio nv, Pielos 
bvba, Immo Ter Poel,… 
De maatschappelijk zetel van ALDEA Vastgoed is gelegen: Guldensporenpark 117A, te 9820 
Merelbeke. 
De maatschappelijke zetels van ALDEA Services cvba en ALDEA Care cvba daarentegen zijn 
gelegen: Ter Reigerie 5 te 8800 Roeselare. 
 

ALDEA SERVICES cvba, opgericht op 19 februari 2015, heeft tot doel: 
“zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig 
of in samenwerking met derden: 

- de extramurale zorg waaronder thuisverpleging en thuiszorg; 
- de intramurale zorg waaronder het opstarten en uitbaten van woon- en zorgcentra en 

assistentiewoningen; 
- dienstverlening aan huis in de breedste zin van het woord; 
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen 

alsmede bijstand verlenen op juridisch, fiscaal of personeel-technisch vlak; 
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, bewindvioerder of vereffenaar van andere 

vennootschappen; 
- alle fabrieksmerken,patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; 
- alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, 

inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelnemening, financiële tussenkomst of op om hret 
even welke manier, in alle bestaande of op te richetn vennootschappen en ondernemingen; 

- het voeren van algemene en/of financiële en o/of administratieve directie over andere 
vennootschappen; 

- horeca-activiteiten en -uitdagingen; 
- het verstrekken van allle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet 

voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen. Deze adviezen kunnen verstrekt worden 
onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen; 

- het verstrekken van informatie en het organiseren van colloquia of opleidingen, van het leveren 
van goederen en diensten met betrekking tot het voorgaande; 

- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle 
bestuursdaden o.m. verkoop, verwerven onder welke juridische vorm ook, bouwen, opschikken, 
uitrusten, verbouwen, huren en al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren, oprichten, ruilen, laten 
uitvoern van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan. 
Dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit 
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te 
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bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede doel van verbintenissen door derde 
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.” 

 

Het aandeelhouderschap van Aldea is in handen van institutionele investeerders, family offices 
en enkele particulieren. 
De dagelijkse leiding van Aldea wordt thans waargenomen door CEO Anneleen Desmyter, die 
voordien partner was bij Quares en CEO van QRF City Retail. Zij nam in november 2019 de 
fakkel over van Christophe Desimpel, die voorzitter blijft van de raad van bestuur.  
Op dat ogenblik stapte ook het beursgenoteerde Cofinimmo, met een portefeuille van 4,6 miljard 
euro aan vastgoed waarvan 58% zorgvastgoed, in en verhoogt het kapitaal meteen met 20 
miljoen euro. Cofinimmo kreeg ook een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Aldea.” 
 

Naast ALDEA SERVICES cvba is per 24 november 2015 een vennootschap, met name ALDEA CARE 
cvba (Langestraat 366, 1620 Drogenbos) opgericht dat gericht is om medische en hygiënische zorgen te 
verlenen aan bewoners van ouderenvoorzieningen. 
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland; zowel voor eigen rekening als voor 
derden, zelfstandig of in samenwerking met derden: 

- het verstrekken van medische zorgen aan bewoners van serviceflats, assistentiewoningen; 
- het verstrekken van medische zorgen aan rusthuisbewoners, woonzorgcentra; 
- het verstrekken van medische zorgen aan huis, thuisdiensten, gezinshulp en ondersteunende 

diensten; 
- het verstrekken van hygiënische zorgen aan rusthuisbewoners/woonzorgcentra serviceflats/ 

assistentiewoningen en thuiswonenden. 
Deze aanduiding is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest 
uitgebreide zin der termen.” 
 

Het jaar 2015 is voor de ALDEA-groep het jaar van de doorbraak. Met de medewerking en 
inschakeling van QUIO vzw, opgericht op 26 oktober 2010, met aanvankelijk  als 
maatschappelijke zetel: Laagland 100 te 2930 Brasschaat en op 15 oktober 2 019 overgebracht 
naar: Ter Reigerie 5 te 8800 Roeselare) werd reeds vroeger een businessplan voor ALDEA 
uitgewerkt. Stichter en CEO van QUIO is Koen Van Peteghem. (Tevens stichter-eigenaar en 
CEO van ALDEA SERVICED ESTATE MANAGEMENT). 
“QUIO vzw  heeft tot doel: 

1. het bestuderen en bevorderen van kennis ronsd de problematiek van de vergrijzing van de 
samenleving; 

2. het bestuderen en bevorderen van kennis rond de behoefte van leden van de samenleving aan 
begeleid wonen; 

3. het bestuderen en bevorderen van kennis van alle deelaspecten van zorg en huisvesting van 
ouderen en zorgbehoevenden; 

4. het adviseren van andere organisaties en personen betreffende het geven van hulp aan ouderen 
en andere zorgbehoevenden; 

5. het geven van alle vormen van hulp en zorg aan alle zorg- en hulpbehoevenden en ouderen in 
zowel binnen- als buitenland; 

6. het bieden van permanent en tijdelijk verblijf aan ouderen en zorg- en hulpbehoevenden; 
7. alle verrichtingen die betrekking hebben op het bereiden, verdelen en verschaffen van alle vormen 

van maaltijden en gerechten en uitbating van elke vorm van grill, restaurant, snack, taverne of elke 
vorm van drank of eetgelegenheid.” 

 

Voor de uitbating van woonzorgcentra zoekt ALDEA naar expertise. Zo is er een partnership 
ad hoc - afhankelijk van de site en de behoefte - met de Franse groep ORPEA, meer bepaald 
met ORPEA Belgium. Via ALDEA betreedt ORPEA de Vlaamse markt. 
 

Realisaties van ALDEA: 
 

in VLAANDEREN: 
Dilbeek, Parkresidentie Wivina 
Brugge, Residentie Ventoux 
Ardooie, Roobeekpark 
Kortemark, Residentie De Foederie en De Bottelarij 
Pittem, Residentie Pitthem 
Gooik, Seniorie Aldea Kesterberg, Gooik 
Gent, Eau de Gand 
Gent, Residentie Beaux-Arts 
Gent, Woonzorgcentrum Privilege  
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Vilvoorde, Residentie Beaulieu 
Houthalen-Helchteren, Het Dorp 
Hulshout, Residentie De Hoef 
 

in WALLONIE: 
Oupeye, Les Mille Feuillages  
Beaufays, La Belfagétaine  
Sprimont, L'Heureux Séjour  
Fléron, Au Jardin du Coeur 
Montigny-Le-Tilleul, Eden Park  
Joncret, Le Nouveau Home De Joncret  
 

in EUROPA: 
Marbella CK La Quinta 
 

CURAVI bv verzorgt volgende eigen uitbatingen van ALDEA: 
 

1. L’HEUREUX SEJOUR, Rue de Beaufays 83, 4140 Sprimont (04/382 13 58) : een 
woonzorgcentrum met 38 RVT-bedden, 60 ROB-bedden en 5 bedden voor kort verblijf. 
Directie: Mr Jean-Pierre ROYEN 
Email: heureuxsejour@curavi.be  

 

2. LA BELFAGETAINE, Place de la Bouxhe 20, 4052 Beaufays (04/386 79 76): een 
woonzorgcentrum met een capaciteit van 52 RVT-bedden. 
Directie: Mr Jean-Pierre ROYEN 
Email: belfagetaine@curavi.be  

 

3. LES MILLE FEUILLAGES, Au Botiou 2, 4682 Houtain-Saint-Siméon / Oupeye (04/253 66 
96): een woonzorgcentrum dat plaats biedt aan 22 bewoners. 
Directie: Mr Jérôme WILMET 
E-mail: millefeuillages@curavi.be  

 

4. EDEN PARK, Rue des Vignes 47, 6110 Montigny-Le-Tilleul (071/51 80 14): een 
woonzorgcentrum met 50 bedden, 
Directie: Mevr. Gwendoline Place 
Email: edenpark@curavi.be  

 

5. NOUVEAU HOME DE JONCRET, Rue Jean-Joseph Piret 90, 6280 Joncret (032/50 43 
02): bestaat uit 5 assistentiewoningen en 37 woonzorgbedden.  
Directie: Mevr. Gwendoline Place  
Email: homedejoncret@curavi.be  

 

6. EAU DE GAND, Wolterslaan 48-50, 9000 Gent (09/228 85 55): sinds 1984 en in 2019 
geëvolueerd naar een nieuwbouwproject met 54 wooneenheden en 17 zorgflats.  
Het gebouw is een volledige nieuwbouw, waar de bewoners in maart 2020 naar verhuisden. 
Voordien was Eau de Gand gekend als een woonzorgcentrum onder de naam ‘Home 
Claire’. 
Directie: Mevr. Alice Bruyneel 
Email: eaudegand@curavi.be  

 

7. PRIVILEGE, Bagattenstraat 177, 9000 Gent (09/329 57 18): een woonzorgcentrum dat 
plaats biedt aan 74 residenten.  
Directie: Mevr. Rose Leirens 
Email: privilege@curavi.be  

 

Daarnaast werkt ALDEA voor de exploitatie van verschillende projecten ook samen met andere 
commerciële vennootschappen: o.m. ORPEA 
 

Contact: Guldensporenpark 117A 9820 Merelbeke – 09/210 58 62 
CEO van Aldea Group: Anneleen Desmyter  
COO van de Aldea Group: Bart Coigniez.  
 

Zij zijn het directe aanspreekpunt voor de 250 collega's en directeurs van de residenties.  
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7. DE KLEINE KASTEELTJES  
 

 

                                             
 
 
De Kleine Kasteeltjes zijn het resultaat van een initiatief dat genomen werd in 1991 voor de 
oprichting van een vernieuwend project in de ouderenzorg.  
In 1991 werd de vzw Gerontologisch Centrum opgericht met als doel de realisatie van een 
vernieuwend zorgaanbod op het vlak van wonen en zorg voor ouderen.  
Op 30 augustus 1993 werd De Kleine Kasteeltjes n.v. om deze reden opgericht 
In 1997 werd de eerste fase van het project De Kleine Kasteeltjes Brecht in gebruik genomen.  
De vernieuwende aanpak van de financiering van dit project door middel van een obligatie-
uitgifte maakte de oprichting van een vennootschap die de obligaties zou uitgeven en het 
patrimonium zou bouwen en beheren noodzakelijk.  
Het project De Kleine Kasteeltjes Brecht werd begin 2000 volledig afgewerkt en in gebruik 
genomen. 
In 2002 werd na overname van een serviceflatproject in Tongeren het project De Kleine 
Kasteeltjes Tongeren opgestart. 
In 2017 werd De Kleine Kasteeltjes Renaissance te Schaarbeek opgericht. 
 
1. DE KLEINE KASTEELTJES  BRECHT 
Kleine Kasteeltjesweg 1 
2960 Brecht 
Tel. 03/330 10 20 
Het woonzorgcentrum zelf heeft een capaciteit van 81 bedden. 
Er zijn  diverse woonvormen beschikbaar die meegroeien met de zorgvraag: 

• Aanleunwoningen van 200 m². 
• Assistentiewoningen van 55 m² tot 95 m². 
• Woonzorgkamer van 26 m². 
• Zorgflats van 55 m² tot 95 m². 

 
2. DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN 
Koninksemsteenweg 66 
3700 Tongeren 
Tel. 012/39 81 81 
Het woonzorgcentrum zelf heeft een capaciteit van 50 bedden. 
Er zijn  diverse woonvormen beschikbaar die meegroeien met de zorgvraag: 

• Assistentiewoningen van 56 m² tot 200 m². 
• Zorgstudio’s van 26 m² tot 32 m². 
• Zorgflats van 55 m² tot 90 m². 

 
3. DE KLEINE KASTEELTJES RENAISSANCE 

(opgericht in 2017) 
Clos du Chemin Creux 6A – Holleweggaarde 6A 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02/247 76 00 
De residentie heeft 7 verdiepingen met 4 liften en kan 180 personen herbergen. 
Er zijn drie verblijftypes : flat – individuele kamer – dubbele kamer. 
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Kinderdagverblijf 
 

Het project De Kleine Kasteeltjes werd in 1991 opgericht als een vernieuwend project in de 
ouderenzorg. Eén van de belangrijke uitgangspunten was het idee om intergenerationeel te 
werken. Vandaar dat de initiatiefnemer het woonzorggedeelte combineerde met een 
kinderdagverblijf. Merlijntje werd op 1 maart 2001 geopend. 
Kinderopvang Merlijntje is een erkend initiatief van Kind en Gezin en aangesloten bij het 
Vlaams Welzijnsverbond.  
 
Betrokken partijen bij de initiatieven van De Kleine Kesteeltjes: 
 

*The Brightone Group SA, vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel  
te 41, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg (Groot-Hertiogdom Luxemburg) 

*Invest Lenavel, Kleine Kasteeltjesweg 1, 2460 Brecht 
*2case4case vzw, Rozenlei 15, 2540 Hove 

De vzw heeft tot doel: 
De studie en adviesverlening met betrekking tot alle aspecten van veroudering; 
De studie, het uitwerken en het realiseren van allerhande dienstverlening en infrastructuur voor 
vijftigplussers. Hieronder worden onder andere begrepen de activiteiten en infrastructuur die 
ondersteunend zijn aan het verblijf van ouderen in aangepaste infrastructuur, zoals: hotel- en 
cateringfunctie, onderhoud en technische ondersteuning van de infrastructuur, organisatie van 
verblijf voor derden die een meerwaarde geven aan het verblijf van ouderen. 

 
*D.K.K.Studiebureel: 

Een studiebureel dat advies levert aan initiatiefnemers binnen het domein van het wonen van en 
de zorgverlening aan senioren. D.K.K.Studiebureel , Rozenlei 15, 2540 Hove 

 
Algemene Directie 
 

Pieter Van Hoof: Algemeen directeur 
Gerontoloog 
Eindverantwoordelijke financiën, gebouwen en technieken. 
 

Christel Kimpen: Directeur 
Geriatrisch kinesitherapeut en manager in social profit 
Eindverantwoordelijke HRM en administratie 
 

Jan Van Velthoven: Directeur Zorg 
Gerontoloog 
Eindverantwoordelijke Kwaliteit 
 
Maatschappelijke Zetel: 
Gemeenteplein 5/B, 2960 Brecht 
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8. DE MOLEN  
 
 

NV DE MOLEN, Patrijzenstraat 112  9940 Evergem, - opgericht in 1991 - baatte aanvankelijk 2 
woonzorgcentra uit in de gemeente Evergem, nl.: 
 
 

• Residentie STUIVENBERG 

 
Elslo 44-48 
9940 Evergem 
tel. 09/253 12 67 
fax 09/253 09 07 

 
 

• Residentie HINDEPLAS 

 
Brielken 16 
9940 Evergem 
tel. 09/253 74 66 
fax 09/253 15 21 
 
Contactadres: 
 

Beheerders: M. Minnaert - O. Lippens 
 
 

De twee woonzorgcentra zijn inmiddels opgenomen in de groep VIVALTO HOME  
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9. DE NIEUWE KAAI  - TURNHOUT 
 
Groepeert een drietal ouderenvoorzieningen (De Nieuwe Kaai, Aan de Kaai en Residentie Sint-
Jacobsmarkt) in Turnhout en werd aanvankelijk beheerd en geëxploiteerd door de DIEMAS-
holding. 
 

“DIEMAS, welke zijn oorsprong heeft in de retail, steunt op drie pijlers: retailvastgoed, 
studentenresidenties en nu ook woonzorgcentra.  
DIEMAS n.v., de Vlaamse holding van de KMO-groep BIMMO (Turnhoutsebaan 403, 2970 
Schilde tel. 03/410 11 10)  en 100% in handen van Johan DE BIE, heeft reeds enige ervaring in 
de uitbating van gemeenschapshuisvesting. De studentenresidenties REGINA MUNDI en 
GOEDE HERDER in het centrum van Leuven met enkele honderden kamers en studio’s, worden 
reeds een 15-tal jaren uitgebaat door de familie DE BIE. Zoon Jo DE BIE zal binnen De Nieuwe 
Kaai vzw de superviserende contactpersoon zijn tussen de rusthuizen in Turnhout en DIEMAS 
in Schilde.” 
 

De DIEMAS-holding baatte aanvankelijk zelf het woonzorgcentrum De Nieuwe Kaai in Turnhout 
en het tweede rusthuis Aan de Kaai uit. De gebouwen van het woonzorgcentrum werden reeds 
in 2008 door de DIEMAS-holding verworven, die ook het tweede recent afgewerkte rusthuis Aan 
de Kaai in 2012 aankocht.  
De Nieuwe Kaai heeft 84 zorgkamers met 94 bedden en 13 assistentiewoningen.  
 

Het tweede woonzorgcentrum Aan de Kaai is gelegen op de ANCO-site aan het kanaal Dessel-
Schoten en heeft een totale woonoppervlakte van 7840 vierkante meter. Daarin zijn 74 zeer 
flinke zorgstudio’s voor 85 personen voorzien en ook een kinderdagverblijf voor 21 kindjes. 
 

Contactpersoon: 
Johan DE BIE, CEO 
Email : johandebie@diemas.be  
Telefoon : 03 410 11 10  
 

De Nieuwe Kaai  
Seniorenresidentie  Uw thuishaven.   
Nieuwe Kaai 5, 2300 Turnhout     
Telefoon + 32 14 70 20 00  
E-mail info@denieuwekaai.be  
Website www.denieuwekaai.be  
 

Aan de Kaai  
Seniorenresidentie  Uw thuishaven.   
Antoine Coppenslaan 33, 2300 Turnhout 
Telefoon + 32 14 40 22 00  
E-mail wonen@denieuwekaai.be  
Website www.aandekaai.be  
 

Residentie Jacobsmarkt  
Erkende serviceflats       
Warandestraat 5, 2300 Turnhout   
Telefoon + 32 14 40 22 00  
E-mail info@denieuwekaai.be  
Website www.jacobsmarkt.be   
 
 

De woonzorgcentra “De Nieuwe Kaai” en “Aan de Kaai” werden in 2015 overgenomen door 
VULPIA CARE GROUP. 
 

Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) bekwam op 18 september 2015 nl. de 
acquisitie van 100% van de aandelen van de vennootschappen NV CROONENBURG en NV B. 
TURNHOUT.  
Deze vennootschappen zijn ieder eigenaar van een woonzorgcentrum te Turnhout, met name 
WZC Aan De Kaai en WZC De Nieuwe Kaai.  
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10. GROEP OASE WOONZORG  (HAGELAND) 
 

 
 
Groep Oase Woonzorg in het Hageland overkoepelde oorspronkelijk 5 initiatieven: 

 

• WZC Oase Binkom (111 residenten WZC) tel. 016/63 47 59 
• WZC Oase Tienen (120 residenten WZC + 2 Kortverblijf + 49 assistentiewoningen) tel. 

016/76 89 00  
• WZC Oase Aarschot Residentie De Laak Campus Wissenstraat (120 residenten WZC + 44 

assistentiewoningen) tel. 016/26 96 00  
• WZC Oase Aarschot Campus Poortvelden (thans 47 serviceflats Service Residentie De 

Vrucht) 016/26 96 08  
• WZC Den Boomgaard Glabbeek (90 kamers) en Residentie Fruithof (28 

assistentiewoningen) 
 
 

De woonzorgcentra van de groep Oase zijn inmiddels overgenomen door VULPIA  weliswaar 
onder andere benamingen: 
 

1. WZC ‘t Spelthof Binkom, Kerkstraat 5, 3211 Lubbeek (016/63 47 59) 
Dagelijks verantwoordelijke : Patrick Nelissen 
 

2. Residentie Tweepoorten, Raeymaeckersvest 30 3300 Tienen (016/76 89 00) 
Dagelijks verantwoordelijke : Cindy Jonkman 
 

3. Residentie Demerhof, Wissenstraat 22 3200 Aarschot (016/26 96 00) 
Dagelijks verantwoordelijke: Peter Everaert 
 

4. Residentie Poortvelde, Jan Hammeneckerlaan 4 3200 Aarschot (016/45 21 00) 
Dagelijks verantwoordelijke : Werner Van Uytven 

 
 

Historiek 
 

Groep Oase vzw startte in september 2014 met de bouw van een multifunctioneel woon- en 
zorgcentrum en assistentiewoningen als onderdeel van de ontwikkeling in het gebied 
Poortvelden met 350 woongelegenheden.  
De site Poortvelden beslaat een terrein van ongeveer 10 ha. De volgende partijen hebben via 
een publiek-private samenwerking (PPS) afspraken gemaakt om een grootschalig woonproject 
te realiseren op deze site: 
• Stad Aarschot, 
• OCMW Aarschot, 
• SA Industrielle Financière, afgekort SA Indufin, 
• Huize Eigen Haard vzw, 
• Serviceresidentie De Vrucht vzw (Groep Oase). 

Het bestaande serviceflatcomplex “Service Residentie De Vrucht” van de Groep Oase (met 
z’n 47 serviceflats) zal binnen dat globaal woonproject 60 nieuwe rusthuisbedden en 48 
assistentiewoningen realiseren, waarvan er 20 sociaal verhuurd zullen worden. 

 
WZC Oase Arcadia Glabbeek Zuurbemde (thans 46 residenten WZC) 
Het kasteel "De La Coste" ligt in Zuurbemde (Zuurbemde 35).  
 

Sinds 1965 deed dit kasteel dienst als rust- en verzorgingstehuis onder de naam "Arcadia”.  
Locatie: Zuurbemde 35, 3380 Glabbeek (tel. 016/77 01 05) 
Toen het privé-initiatief Arcadia op zijn huidige locatie in het kasteeltje in Zuurbemde niet kon 
uitbreiden, ging het op zoek naar een nieuwe locatie. 
Op de nieuwe site zouden een woonzorgcentrum en een serviceflatgebouw worden gebouwd, 
waarin op termijn 118 eenheden zullen worden uitgebaat (90 vergunde bedden en 28 
assistentiewoningen).  
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De site wordt uitgebaat door VULPIA op basis van een erfpachtovereenkomst van 27 jaar voor 
het woonzorgcentrum en op basis van een ter beschikkingstellingsovereenkomst voor de 
assistentiewoningen.  
 

Aedifica, Louizalaan 270, 1050 Brussel is vastgoedinvesteerder die haar gebouwen ter 
beschikking stelt van professionele en gespecialiseerde operatoren in het kader van contracten 
op lange termijn. Zo had de vennootschap in juni 2014 een overeenkomst gesloten voor de 
overname van vijf woonzorgcentra in het Hageland, in samenwerking met Oase en B&R-
Bouwgroep (*). 'Woon en Zorg VG Tienen' is een dochter van de B&R-groep, en eigenaar van 
Oase. Het gebouw kwam tot stand op de hoek van de Withuisstraat, tegenover de H.-Hartkerk, 
na de sloping van de (nauwelijkse gebruikte) nieuwbouw van Electrabel. De nieuwbouw werd in 
augustus 2014 opgeleverd. Het gebouw omvat 178 wooneenheden, namelijk een 
woonzorgcentrum ('rusthuis') met 129 bedden plus 49 assistentiewoningen. De Oasegroep staat 
verder in voor de exploitatie van het rusthuis op basis van een erfpacht van 27 jaar. Aedifica zal 
de assistentiewoningen trachten door te verkopen. De vastgoedvennootschap heeft het hele 
gebouw overgenomen voor 24 miljoen euro. 

 
(*) De uitbreiding en renovatie van de site in Binkom evenals de projecten in Aarschot Wissenstraat, Tienen, 
Aarschot Poortvelden en Glabbeek zijn realisaties van B&R Bouwgroep.  
 
Contact : 
 

OASE vzw 
Kerkstraat 5 
3211 Binkom 
016/ 63 47 59 
info@oasewoonzorg.be 
www.oasewoonzorg.be 
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11. GROUPE SERENA 
 
 

 
 

“Le groupe SERENA a été constitué en 2010 quand la nécessité s’est faite sentir de constituer 
une structure-chapeau des sociétés existantes. L’appellation antérieure « LES 
FRATERNILLES » nous ont permis pendant 25 ans de présenter nos maisons de repos. Celles-
ci ont cependant pris au fil des ans, une telle importance qu’une structure centrale dû voir le jour. 
Les différents établissements sont désormais organisés autour de cette nouvelle structure 
centrale qui a pour mission de coordonner toutes les actions communes, mais aussi, à un autre 
niveau, de décider et de mettre en place une politique et une philosophie communes à moyen et 
à long termes, de définir les critères et le niveau de la qualité des services qui prévaudront pour 
l’ensemble des résidents. 
 C’est par ailleurs le groupe qui concevra et développera les nouveaux projets de reprises, de 
constructions ou de fusions, tous orientés vers l’hébergement des personnes âgées. 
 

Petit à petit, au jour le jour, les Maisons ont bâti leur réputation et sont toutes devenues des 
références dans le milieu des MAISONS DE REPOS : 
• Elles ont toutes obtenu le statut envié de MAISON DE REPOS ET DE SOINS. 
• Elles se sont toutes spécialisées dans le domaine de la « dépendance » temporaire ou 
définitive. 
Ces Maisons sont maintenant autant d’acteurs importants dans le secteur des soins de santé en 
Wallonie, plus spécifiquement dans le sillon mosan de la province de Liège (HUY-FLEMALLE-
LIEGE), où leurs implantations sont cantonnées, dans un réel souci d’efficacité, les liaisons entre 
les sites étant très rapides. 
 

Le groupe SERENA reprendra et développera les projets initiés et réalisés au sein des 
« FRATERNILLES » afin d’assurer une totale continuité. 
Le nouveau groupe coordonnera le réseau existant tout en assurant le respect de la philosophie 
mise en place depuis 25 années. Si le taux d’occupation flirte toujours avec les 100%, c’est que 
la qualité de notre prise en charge des aînés est recherchée. 
Avec le temps, tous nos bâtiments ont été rénovés tant au niveau architectural que dans la 
décoration, le mobilier, le matériel médical. Il n’est pas une semaine qui ne voit une décision de 
modernisation ou de renouvèlement. Des constructions modernes complètent chacune des 
implantations et permettent de diversifier au maximum l’accueil en rencontrant les désirs du plus 
grand nombre : 
 

• Lits Maison de Repos. 
• Lits Maison de Repos et de Soins. 
• Lits de courts-séjours. 
• Résidences-Services. 
• Accueil de jour. 
 

A moyen terme (5 ans), toutes les formules seront disponibles sur TOUS les sites. 
Le Groupe discute, vérifie et établit les nouvelles procédures de travail, pour toutes les équipes, 
afin que toutes assurent la même qualité de services et profitent d’un appui permanent et d’une 
formation continue et efficace. 
Le Groupe coordonne également, avec sa propre équipe, sa propre implantation (Place Xavier 
Neujean à Liège) la gestion quotidienne des aspects « administratifs » sans relation directe avec 
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les soins mais néanmoins très importants : 
 

• Réglementation, 
• Rapports avec les Ministères, 
• Comptabilité, 
• Gestion financière, 
• Gestion des Ressources Humaines avec les Maison de Repos et les achats. 
 

Chaque établissement figurant sur ce site bénéficie du soutien total de SERENA et de son 
expérience dans tous les aspects de la gestion des institutions de soins. 
Ce soutien est bien entendu garanti ipso facto à tous les résidents. Il proposera s’il le faut des 
solutions innovantes en recherchant l’appui de tous les partenaires sur les objectifs visés. 
Chacun doit pouvoir compter sur l’intervention du Groupe SERENA, en cas de difficultés. 
 

Nos Maisons de Repos en Belgique : 
 

• Résidence Quentin (72 lits dont 53 sont MRS) à Liège 
• Résidence Neujean (39 lits MR) à Liège 
• Résidence Les Floricots (61 lits MR et 25 MRS)  à Huy 
• Résidence Les Fougères Côté Villa et Résidence Les Fougères Côté Jardins  

                  (39 lits MR et 105 MRS) à Ivoz-Ramet 
 
Elles sont situées en régions liégeoise et hutoise, dans la province de Liège. 
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12.  KORIAN BELGIUM (het vroegere SENIOR LIVING GROUP) 
 
    
                                                                      
De Belgische Senior Living Group werd op 29 oktober 2004 opgericht door Waterland Private 
Equity Investments.  
 

               
 
In 2013 werd Senior Living Group overgenomen door de Europese zorggroep KORIAN  
 

             
en in 2021 veranderde de naam in KORIAN BELGIUM nv. 
 

       
Korian Belgium is over de jaren heen sterk gegroeid.  
Naast eigen organische groei, ook via overnames, o.a. van grote groepen, zoals  
de ZORGGROEP CORDIA (14 voorzieningen in 2011) (zie hierna ADDENDUM 1),  
de groep FOYER DE LORK (16 voorzieningen in 2016) (zie hierna ADDENDUM 2)  
en het grootste gedeelte van de Belgische activiteiten van de groep SENIOR ASSIST (zie hierna 
ADDENDUM 3). 
 

Korian Belgium is actief in de residentiële ouderenzorg, de psychogeriatrie en in de thuiszorg 
met Korian  Home Care (het vroegere OTV Home Care). Zo staat Korian o.a. elke dag in voor 
de zorg van meer dan 13.000 bewoners in 120 voorzieningen verspreid over gans België met 
meer dan 10.000 medewerkers. Daarnaast er werken nog 700 medewerkers in de thuiszorg en 
220 zelfstandige verpleegkundigen in de thuiszorg.  
 
Bij Korian Belgium staat de filosofie van “Positive Care” centraal. Hun missie ‘In Caring Hands: 
Met hart en ziel’, staat voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor niet alleen ouderen 
maar alle kwetsbare personen en hun dierbaren, met respect en aandacht voor hun waardigheid 
en “kwaliteit van leven”. 
 
Kerncijfers 2021: 
 

• Totaal aantal bedden in WZC: 11.700 
• Totaal aantal assistentiewoningen: ca.1.700 
• Totaal aantal voorzieningen: 121 
• Totaal aantal klanten in de thuiszorg en thuisverpleging: ca. 11.000 
• Omzet: + 500 mio EUR 
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Contact: 
 

Korian Belgium NV 
Satenrozen 1B,  
2550 Kontich.  
Tel. 03 443 76 51  
info@korian.be   
www.korian.be  
 
CEO: Dominiek Beelen. 
 
Hierna volgt een alfabetische opsomming op basis van de gemeentenaam: 
 

AALST: De Mouterij (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
AARTSELAAR: Zonnetij (Woonzorgcentrum) 
AARTSELAAR: Zonnewende (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
ANDERLECHT: Tuinen van Herinnering (Woonzorgcentrum) 
ANTWERPEN: Sint-Jozef (Woonzorgcentrum) 
ANZEGEM: Wielant (Woonzorgcentrum) 
AUVELAIS: Les Charmilles (Woonzorgcentrum) 
BEERZEL: Beerzelhof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
BEGIJNENDIJK: Edelweis (Woonzorgcentrum) 
BERINGEN: Sporenpark (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
BIOUL-ANHEE: Le Richemont (Woonzorgcentrum) 
BONHEIDEN: Zonneweelde (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
BONHEIDEN: Ter Bleuk (Assistentiewoningen) 
BOORTMEERBEEK: De Ravestein (Woonzorgcentrum) 
BORGERHOUT: Borsbeekhof (Woonzorgcentrum) 
BOUILLON: Saint-Charles (Woonzorgcentrum) 
BRECHT: Sint-Lenaartshof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
BREE: Boneput (Woonzorgcentrum) 
BRUSSEL: Mélopée (Woonzorgcentrum) 
BRUSSEL: Romana (Woonzorgcentrum) 
BUVRINNES: Les Récollets (Woonzorgcentrum) 
CEROUX-MOUSTY: Le Colvert (Woonzorgcentrum) 
CHASTRE: Les Sittelles (Woonzorgcentrum) 
CHENEE: L'Air du Temps (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
DENDERHOUTEM: De Pastorij (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
DENDERMONDE: Kasteelhof (Woonzorgcentrum) 
DESSEL: Kempenerf (Woonzorgcentrum) 
DIEPENBEEK: Ter Rooierheide (Woonzorgcentrum - Assistentiewoningen) 
DIEPENBEEK: Angelahof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
DIEST: Ezeldijk (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
EGHEZEE: Ry du Chevreuil (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
EVERE: Exclusiv (Woonzorgcentrum) 
FEHXE-SLINS: Farnientane (Woonzorgcentrum) 
GENK: Prinsenpark (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
GENK: Uilenspiegel (Woonzorgcentrum) 
GENK: Hof Van Gan (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
GENT: Ramen & Poel (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
GLAIN: Claire de Vie (Woonzorgcentrum) 
GROBBENDONK: Waterrijk (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
HALLE: De Maretak (Woonzorgcentrum) 
HAM: Coham (Woonzorgcentrum) 
HASSELT: Clarenhof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
HASSELT: Ursulinenhof (Assistentiewoningen) 
HEERS: Berkenhof (Woonzorgcentrum) 
HEUSDEN: Berckenbosch (Woonzorgcentrum) 
HEVERLEE: Groene Boog (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
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HOESELT: Ter Hulst (Woonzorgcentrum) 
HOESELT: Bormanshof (Woonzorgcentrum) 
HOREBEKE: De Vlaamse Ardennen (Woonzorgcentrum) 
HOREBEKE: Groendorp (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
ICHTEGEM: Hof Demeersseman (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
JALHAY: Les Cheveux d'Argent (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
JETTE: Aux Deux Parcs (Woonzorgcentrum) 
KEERBERGEN: De Nootelaer (Woonzorgcentrum) 
KEERBERGEN: Seniorenresidentie Keerbergen (Woonzorgcentrum) 
KERMT: Vinkenbosch (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
KOERSEL: Karen (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
KORTENAKEN: Dellebron (Woonzorgcentrum) 
KORTRIJK: ‘t Hoge (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
LA LOUVIERE HAINE SAINT-PAUL: Le Progrès (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
LAKEN: Saint-Ignace (Woonzorgcentrum) 
LANAKEN : 3 Eiken (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
LICHTAART: De Witte Bergen (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
LINTER: Sorgvliet (Woonzorgcentrum - Assistentiewoningen)) 
LODELINSART: Les Jours Heureux (Woonzorgcentrum) 
LONDERZEEL: Gildentuin (Woonzorgcentrum) 
LONTZEN: Golden Morgen (Woonzorgcentrum) 
LUMMEN: Frederickxhof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
MAASMECHELEN: Maasmeander (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
MARCINELLE: La Tramontane 2 (Woonzorgcentrum) 
MAURAGE: Les Jardins d'Astrid (Woonzorgcentrum) 
MECHELEN: Milsenhof (Woonzorgcentrum) 
MELDERT: Melderthof (Woonzorgcentrum - Assistentiewoningen) 
MELLE: Helianthus (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
MOESKROEN: Seigneurie Du Val (Woonzorgcentrum) 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE: Clos de la Rivelaine (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
MONT-SAINT-GUIBERT: Au Bon Vieux Temps (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
MUIZEN: De Muze (Woonzorgcentrum) 
NAMUR SAINT-SERVAIS: Béthanie (Woonzorgcentrum) 
NIVELLES: Le Parc (Woonzorgcentrum) 
OORDEGEM-LEDE: Het Prieelshof (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
OTTIGNIES: Le Chenoy (Woonzorgcentrum) 
PAAL: De Fakkel (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
PUURS: Anemoon (Woonzorgcentrum) 
RANSART: L'Arche de Vie (Woonzorgcentrum) 
REET: De Vaeren (Woonzorgcentrum) 
RETIE: Annadal (Woonzorgcentrum) 
RIEMST: Huyse Elckerlyc (Woonzorgcentrum) 
SINT-AGATHA-BERCHEM: Arcus (Woonzorgcentrum) 
SINT-JANS-MOLENBEEK: Paloke (Woonzorgcentrum) 
SINT-JANS-MOLENBEEK: Van Zande (Woonzorgcentrum) 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: Les Pléiades (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
SINT-NIKLAAS: Ennea (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
SINT-NIKLAAS: Tuin van Myra (Assistentiewoningen) 
SOIGNIES: Héris (Woonzorgcentrum) 
SOUMAGNE: La Passerinette (Woonzorgcentrum) 
SPA: Le Grand Cerf (Woonzorgcentrum) 
SPA: Château Sous-Bois (Woonzorgcentrum) 
STEKENE: Vlashof (Woonzorgcentrum) 
TONGEREN: Seniorenhof (Woonzorgcentrum) 
TONGEREN: Aurora (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
TREMELO: Damiaan (Woonzorgcentrum) 
VEDRIN: VII Voyes (Woonzorgcentrum) 
VEERLE-LAAKDAL: Op Haanven (Woonzorgcentrum) 
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VORST: Bellevue (Woonzorgcentrum) 
VOTTEM: Le Lys (Woonzorgcentrum) 
VOTTEM: Lobélia et Lobelys (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
WATERMAAL BOSVOORDE: Ter Kameren (Woonzorgcentrum) 
WAVRE: Le Plateau (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
WIJGMAAL: Wijgmaalbroek (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
WILLEBROEK: Seniorplaza (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
WOLVERTEM: Oase (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
ZELEM/HALEN: Sint-Lambertus'Buren (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
ZOTTEGEM: Bruggenpark (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
ZUTENDAAL: Oosterzonne (Woonzorgcentrum – Assistentiewoningen) 
 
 
In de thuiszorg is Korian Belgium actief onder het merk Korian Home Care. 
 

 
 
 

Korian Home Care is een thuiszorgorganisatie die thuiszorg op maat aanbiedt in de breedste 
zin van het woord o.a. 
• gezinszorg. 
• poetsdienst  
• thuisverpleging 
• dienstencheques 
• kraamzorg 
• gespecialiseerde zorg  
 
Verder biedt KorianBelgium ook administratieve en organisatorische ondersteuning via CURA 
SERVICES BY KORIAN … 

 
… en een gevarieerd aanbod van comfort, mode – en welzijnsartikelen via ORTHOSHOP BY 
KORIAN 
 

 
 
 
 
ADDENDUM 1: ZORGGROEP CORDIA  
 

 
 

De Zorggroep Cordia werd opgericht in 2017 met als trekkers Kero Den Hartog (CEO) en Sven 
Vandendriessche (COO).  
In augustus 2017 werd een eerste woonzorgcentrum overgenomen, met name Residentie Bruggenpark in 
Zottegem: een geschorst WZC dat op korte tijd onder de dagelijkse leiding van Kathleen Dierens uitgroeide tot 
een sterk en voorbeeldig woonzorgcentrum en op deze wijze de groei van de groep een enorme boost gaf. 
Op amper 4 jaar tijd groeide Cordia dan ook uit tot een groep met 14 voorzieningen, inclusief de groep Futuro 
van Patrick Vergauwen en Lode Smet (6 voorzieningen) die in 2009 werden overgenomen. 
De Zorggroep Cordia werkte onder de visie van het SMILE-principe. Dit stond voor: Samenhorigheid – 
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Middelen – Innovatie – Liefde – Eigenheid. 
Volgende woonzorgcentra en assistentiewoningen (1037 woongelegenheden) behoorden tot de Zorggroep 
Cordia bij overname door Senior Living Group in juni 2011 met toenmalig CEO Bart Bots en CFO 
Dominiek Beelen. 
 

De volgende woonzorgcentra (13) en assistentiewoningen (5) behoorde tot de Zorggroep Cordia: 
 

• WZC Anemoon vzw te Puurs (25 woongelegenheden) 
• WZC De Vaeren vzw te Reet (96 woongelegenheden) 
• WZC Ennea Rustoord vzw te Sint-Niklaas (41 woongelegenheden) 
• Ennea Serviceflats vzw te Sint-Niklaas (46 woongelegenheden) 
• WZC Helianthus vzw te Melle (43 woongelegenheden) 
• WZC en GAW  Het Prieelshof vzw (te Oordegem (155 woongelegenheden) 
• WZC Kasteelhof CommV (gvc) te Appels (81 woongelegenheden) 
• MRS Le Richmand sprl te Bioul (67 woongelegenheden) 
• WZC en GAW  Residentie Bruggenpark vzw te Zottegem (71 woongelegenheden) 
• WZC en GAW RVT Dellebron bvba (te Kortenaken (72 woongelegenheden) 
• WZC Sint-Jozef vzw te Antwerpen (50 woongelegenheden) 
• WZC RVT Vlaamse Ardennen bvba te Horebeke (96 woongelegenheden) 
• WZC en GAW Vlaamse Ardennen bvba te Horebeke  (88 woongelegenheden) 
• WZC Wielant CommV (gvc) te Anzegem (101 woongelegenheden) 
 

Daarnaast werden ook de voorafgaande vergunningen voor twee woopnzorgcentra en assistentie-
woningen in Brecht (Sint-Lenaertshof) en Maasmechelen (De Maasmeander) overgenomen en later 
geraliseerd door SENIOR LIVING GROUP. 
 
 
ADDENDUM 2:  FOYER DE LORK 
 

 
 
Foyer de Lork vzw werd opgericht op 2 juli 1991. 
Vanaf medio juni 2016 maakt vzw Foyer de Lork deel uit van Senior Living Group.  
Dit was een weloverwogen beslissing van de groep Foyer De Lork om aansluiting te zoeken bij een groter 
geheel om enerzijds de continuïteit van de vzw op lange termijn te garanderen. Anderzijds moest de 
beslissing verdere groei en diversifiëring mogelijk maken.  
De merknaam ‘Foyer De Lork’ werd intussen stopgezet. 
 

Foyer De Lork vzw groepeerde bij de overname 17 voorzieningen : 
 

WZC BERKENBOSCH  HEUSDEN-ZOLDER 
HUIZE UILENSPIEGEL GENK 
OOSTERZONNE  ZUTENDAAL 
SENIORENHOF TONGEREN 
WZC AURORA TONGEREN 
WZC BERKENHOF HEERS 
CLARENHOF HASSELT 
DE RAVESTEIN HEVER 
WZC BEERZELHOF   PUTTE 
DE WITTE BERGEN KASTERLEE 
ANNADAL RETIE 
SORGFLIET   LINTER  
COHAM HAM  
EZELDIJK DIEST  
HOF VAN GAN GENK 
SENIORENCAMPUS 3 EIKEN LANAKEN 
TER ROOIERHEIDE DIEPENBEEK (Assistentiewoningen) 
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ADDENDUM 3:  SENIOR ASSIST 
 

 
 
Senior Assist heeft zijn activiteiten in ons land stopgezet, en dit omwille van financiële problemen. De 
rusthuisgroep telde op haar hoogtepunt 3.000 bejaarden en 2.200 personeelsleden in 40 rusthuizen. Het 
overgrote deel daarvan is overgegaan naar Senior Living Group - de grootste private speler in ons land.  
Senior Assist werd in 2006 opgericht door de neven en Monegaskische Belgen Frank Bamelis en Bart 
Vanderschrick (CEO). 
Senior Assist was, na Armonea en Orpea, de grootste private rusthuisuitbater van het land. Door hun 
gedurfd businessmodel hadden de oprichters en eigenaars Frank Bamelis en Bart Vanderschrick wel al 
jaren problemen om hun groep te rentabiliseren en nog meer om klassieke financiering te vinden. 
Maandenlang werd onderhandeld over de verkoop van de hele groep aan de private investeringsgroep 
Straco, een leek in de sector. Op 12 mei 2017 sprongen die onderhandelingen af. Senior Assist had toen 
een groot cashprobleem. Er moest worden geleend om het vakantiegeld van de 2.200 medewerkers te 
kunnen betalen. 
Op 7 juni 2017 werd de verkoop van acht rusthuizen aangekondigd aan Senior Living Group.  
Er werd een akkoord bereikt over de overdracht van vier rusthuizen in Vlaanderen (Gent, Stekene, 
Grobbendonk en Londerzeel) en vier in Wallonië (Binche, Braine-le-Comte en twee in Vottem). Die 
waren samen goed voor iets minder dan duizend bedden en een vierhonderdtal personeelsleden.  
In maart 2018 raakte bekend dat Senior Assist helemaal zou stoppen in België. Er werd verder 
onderhandeld met Senior Living Group over de verkoop van rusthuizen met samen 2.300 bewoners. 
Senior Living Group, de Belgische marktleider, was immers geen onbekende voor Senior Assist.  
Reeds einde 2017 nam die al acht vestigingen over toen Senior Assist in acute geldnood verkeerde (supra). 
Rond de jaarwisseling startten de onderhandelingen over nog eens acht woonzorgcentra. 
De lange zoektocht naar nieuwe financiële partners voor Senior Assist mondde nu uit in het opdoeken van 
de groep.  
De aanhoudende liquiditeitsproblemen bij Senior Assist veroorzaakten onrust in de sector. Met de 
stapsgewijze ontmanteling leek de zorg voor de rusthuisbewoners verzekerd. 
De Belgische Mededingingsautoriteit heeft uiteindelijk de overname van woonzorgcentra en 
assistentiewoningen van Senior Assist door Senior Living Group goedgekeurd.  
Hierna volgen de voorzieningen die door Senior Assist in portefeuile waren vòòr de stopzetting van haar 
activiteiten:    

In Vlaanderen : 
BORSBEEKHOF BORGERHOUT 
RESIDENTIE RAMEN & POEL  GENT 
ZORGSITE HOF MEERSSEMAN ICHTEGEM 
RESIDENTIE KAREN KOERSEL 
ZORGHOME DE FAKKEL  BERINGEN-PAAL 
RESIDENTIE VLASHOF STEKENE 
WZC GILDENTUIN  MALDEREN (LONDERZEEL) 
RESIDENTIE DE LAEK BERINGEN 
WZC DE MOUTERIJ (+ flats) AALST 
WZC WATERRIJK  GROBBENDONK 
WZC BATTENBROEK (+ assistentiewoningen) MECHELEN 

 

In Wallonië :  
RESIDENCE LE CHENOY OTTIGNIES 
RESIDENCE LE COLVERT OTTIGNIES-MOUSTY 
RESIDENCE DU PARC NIVELLES 
RESIDENCE LES SITTELLES CHASTRE 
RESIDENCE NEUVE COUR TUBIZE 
RESIDENCE CLAIRE DE VIE LIEGE/GLAIN 
RESIDENCE LOBELIA VOTTEM 
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RESIDENTIE LE LYS VOTTEM 
RESIDENCE GRAND CERF SPA 
CHATEAU SOUS-BOIS  SPA 
RESIDENCE VII VOYES VEDRIN 
RESIDENCE LES CHARMILLES AUVELAIS 
RESIDENCE FARNIENTANE FEXHE-SLINS 
LA TRAMONTANE 1 MARCINELLE 
LA TRAMONTANE 2 MARCINELLE 
RESIDENCE JOURS HEUREUX LODELINSART 
RESIDENCE BRISE D’AUTOMNE & LES CHENES RANSART 
RESIDENCE SAINT-CHARLES  BOUILLON 
RESIDENCE DAMIEN BRAINE-LE-COMTE 
RESIDENCE RECOLLETS BUVRINNES (WAUDREZ) 
REINE ASTRID/MANOIR  MAURAGE-LA LOUVIERE 

 

 
In Brussel : 
RESIDENCE PLEIADES  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
MAISON SAINT-IGNACE BRUSSEL 
RESIDENTIE CLASSIC GANSHOREN 
RESIDENTIE BELLE VUE VORST 
RESIDENTIE APOLLO SINT-PIETERS-WOLUWE 
RESIDENCE LE SAULE SINT-AGATHA-BERCHEM 
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13. LE NOBLE AGE 

                                                  
 

Als groep, opgericht in 1990, groepeerde Le Noble Age begin 2017 in totaal zo’n 70 
voorzieningen (met in het totaal méér dan 7000 bedden) in Frankrijk en in België, waarvan 4 
voorzieningen in België. 
 

Le Noble Age est une entreprise spécialisée dans la prise en charge de personnes fragilisées. 
Elle gère et exploite des établissements de santé et des résidences médicalisées pour 
personnes âgées en France et en Belgique :  
• SSR Etablissements de Soins de Suite et de Réadaptation,  
• Clinique psychiatrique,  
• HAD Hopital à Domicile,  
• EHPAD Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dependantes,  
• MRPA Maisons de Repos pour Personnes Agees.  
• MRS Maisons de Repos et de Soins  

 

En 1990 : 1er établissement créé à Nantes, 40 salariés, 2,50 M€ de CA 
En 2006 (entrée en Bourse) : 17 établissements en France et en Belgique, 1 000 salariés, 
65,7 M€ de CA 
En 2016 : création de la marque de santé du Groupe, LNA Santé 
En 25 ans, LNA Santé a multiplié ses effectifs par 100. Il est passé de 40 à 5 000 
salariés (créations d’emplois et maintien des emplois dans les établissements repris). 
En 2018 : 70 établissements, de 6 500 salariés, 345 M€ de CA 

 

In Wallonië : 
 

RESIDENCE LE PARC DE LA CENSE WATERLOO 
RESIDENCE LE POINT DU JOUR BIERGES 

 

In het Hoofdstedelijk Gewest Brussel : 
 

RESIDENCE PARKSIDE BRUXELLES 
RESIDENCE LES TAMARIS BRUXELLES 

 
Contact : 
 

Le Noble Age 
7 Boulevard Auguste Priou 
CS 52420 
44124 VERTOU CEDEX  
+33(0)2 40 160 161 
 

Directie : Jean-Paul Siret, PDG 
contact@groupe-noble-age.com 
www. groupenobleage.com 
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14. LEIEZICHT - MENEN 
 
Leiezicht is een woon- en zorgcentrum voor bejaarden, gelegen op de grens met Frankrijk en 
Henegouwen. 
In 2011 werd het voormalig ziekenhuis gekocht door de groep van Thierry Fievez, eigenaar van 
meerdere rusthuizen in Menen. De hele site werd in 2015 verkocht aan Tenuta NV, waarvan 
Fievez’ schoonbroer Sven Beyens gedelegeerd bestuurder is. Thierry Fievez en Trui Beyens 
zullen het nieuwe woonzorgcentrum onder de nv Leiezicht uitbaten vanaf 2018. 
Het voormalig ziekenhus werd volledig afgebroken en maakt plaats voor nieuwbouw. 
 
Leiezicht nv bestaat uit 2 wooncentra, namelijk: 
 
• Residentie Marie-Paul, gesticht in 1984, gelegen in de Leopoldstraat 126 wordt omgevormd 
tot assistentiewoningen en wordt vervangen door een nieuw Woonzorgcentrum WZC 
Groenhof, Bruggestraat 564 te Menen met 4 vleugels met 22 kamers (opstart in de loop van 
2018) 

                                             

• Residentie Fievez-Beyens gesticht in 1997, gelegen in de Murissonstraat 2 te Menen 
en heeft een capaciteit 41 bedden waarvan 1 kortverblijf. 

                        
 

Contact Leiezicht : 
 
Murissonstraat 2 
8930 Menen 
 
sven.beyens@skynet.be 
http://www.leiezicht.be 
 
Tel: 056 51 76 16 
Fax: 056 51 17 98 
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15. MAISONS DE REPOS DU GROUPE RENARD 

 
 
 
Le Groupe Renard est un groupe familial comprenant quatre maisons de repos situées dans 
la Province de Liège. 
 
Le Groupe Renard s’est lancé dans le secteur des maisons de repos en 1991. Depuis 
presque 30 ans, cette entreprise familiale, créée par Eric Renard, rejoint ensuite par ses deux 
enfants et un de ses neveux, ne cesse de vouloir améliorer les établissements pour garantir 
une qualité de vie optimale à leurs résidents. 
	
Le Groupe Renard est constitué de 4 maisons de repos et de soins en région liégeoise : 
 

1. Château de Ramioul 
Chaussée de Ramioul, 184 à 4400 IVOZ RAMET 
Tél 04 275 73 30 
Directrice: Claudine Bodson 
direction@chateauramioul.com 

	
2. Résidence Elisabeth, 

Montagne Sainte-Walburge, 94 à 4000 LIEGE 
Tél 04 224 22 40 
Directrice : Maureen Lemaire 
direction@residenceelisabeth.com 

 
3. Domaine d’Argenteuil 

Rampe du Pont, 1 à 4684 HACCOURT 
Tél 04 379 69 70 
Directrice : Carine Grandjean 
direction@domaineargenteuil.com 

 
4. Les Aquarelles, 

Rue Rafhay, 111 à 4630 SOUMAGNE 
Tél 087 26 85 07 
Directrice: Sarah Renaux 
direction@lesaqua.com 
 

Groupe Renard : 
 

Président : Michel Renard 
Directeru général : Michel Renard 
Directeur général délégué : Agnes Renard, Nathalie Renard et Patrica Renard 
Administrateur : Agnes Renard et Jean-Pierre Roques 
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16. NOVADIA  (BRUSSEL) 
 

 
 
NOVADIA nv  (opgericht op 12 september 2007) is de Belgische dochteronderneming van 
de Groep Emera die meer dan 30 jaar actief is, vooral in Frankrijk. 
   
 

 
 
1987: aankoop van het eerste verzorgingstehuis, Le Pré du Lac in Châteauneuf (departement 
06) 
1993: opening van de eerste door Emera gebouwde residentie, het verzorgingstehuis Lac de 
Saint-Pryvé (departement 45) 
Vanaf 2006: in de loop van dit decennium wordt Emera actief in het buitenland door aankoop 
van het Domaine de La Gracieuse aan het Meer van Genève (Zwitserland). In 2014 breidt de 
onderneming uit naar België door een partnership met het merk Novadia. In 2015 neemt 
Emera de residentie Les Jardins d'Alysea in Luxemburg over. Vervolgens, in 2016, vestigt 
Emera zich in Italië en Spanje. 
 
 
 

In België groepeert NOVADIA nv 4 rust-en verzorgingstehuizen, gelegen in Brussel : 
 

• Rust-en Verzorgingstehuis ACACIAS, Jean Dubrucqlaan 89, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
met 103 plaatsen (72 ROB en 31 RVT)  
Directeur: Pascal Kerger (02/422 48 04) 

 

• Rust-en Verzorgingstehuis AZALEES, Kolonel Bourgstraat 143/145, 1140 Evere met  180 
plaatsen (155 ROB en 25 RVT)  
Directrice: Isabelle Saint Guilain et  Directrice-Adjointe : Véronique De Roover (02/832 01 
00) 

 

• Rust- en Verzorgingstehuis FUCHSIAS, Rue des Fuchsias 26-28, 1080 Sint-Jans- 
Molenbeek met 119 plaatsen (94 ROB en 25 RVT)  
Directrice: Vania Zovi (02/414 62 39) 

 

• Rust- en Verzorgingstehuis HEYSEL, Avenue Rommelaere 185, 1090 Jette met 76 
plaatsen (51 ROB en 25 RVT)  
Directrice: Karine Vanderstraeten (tel.02/479 57 64) 
 

Contact  
 

De maatschappelijke zetel van Novadia nv is gelegen in de Fuchsiastraat 26 te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek. 
Tel.  02/428 68 13 
Gedelegeerd-bestuurders: Bernard Van Renterghem en Chris Vu Ngoc Viet. 
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17. ORELIA  
 
 

 
 
 

Orelia is een bedrijfsorganisatie gespecialiseerd in ouderenzorg, met 35 jaar ervaring zowel op  
het vlak van het bouwen van woonzorgcentra als de exploitatie ervan. Tevens biedt Orelia de 
mogelijkheid om in vastgoed te investeren. Ten slotte is ORELIA actief in project-ontwikkeling 
o.a. via nieuwe projecten en via overnames.  
 

Naast het ontwikkelen en ondersteunen van bouwprojecten staat Orelia sinds 2015 ook in voor 
de exploitatie van haar eigen woonzorgcentra. Elke residentie draagt zijn eigen naam maar dit 
alles onder de koepel van Orelia. 
 

De volgende 15 woonzorgcentra behoren thans tot de groep Orelia: 
 

1. WZC Home Keiheuvel, Kapelstraat 130, 2490 Balen (49 woonzorgkamers en 8 
assistentiewoningen: in het najaar van 2019 werd het aantal assistentiewoningen aangevuld 
tot 35) - Kapelstraat 130 2490 Balen – Britt Kerkhofs, directeur van Orelia Keiheuvel – 
keiheuvel@orelia.be - tel. 014/81 75 26. 

 

2. WZC Seniorie La Madrugada, Prins Albertlaan 61 3800 Sint-Truiden 
en WZC  Laurentius in Sint-Truiden (30 woongelegenheden) onder hetzelfde 
erkenningsnummer van het WZC La Madrugada  
werden samengevoegd onder een nieuwe naam  
WZC Serrenhof, Viaductweg 11, in 3800 Sint-Truiden (68 woonkamers en 33 
assistentiewoningen) -  Ann Roosens, directeur van Orelia Serrenhof – serrenhof@orelia.be 
– 011/71 31 00. 

 

3. WZC Katharinadal, Martelarenlaan 13-15 in 3500 Hasselt (70 kamers en 11 
assistentiewoningen) 
Martelarenlaan 13-15 3500 Hasselt - tel. 011/22 57 39 – Liesbeth Boydens, directeur van 
Orelia Katharinadal – katharinadal@orelia.be. 
 

4.   WZC Iris, (30 woongelegenheden) 
(WZC Iris maakte vòòr de overname deel uit van de Armonea-groep) 
Begonialaan 20, 1853 Grimbergen 

       tel. 02/267 79 47 – Grégory Cherpion, directeur van Orelia Iris – iris@orelia.be 
 

5.   WZC Ascot, Bergdal 16, 1853 Grimbergen – (02/263 02 10) – Grégory Cherpion, directeur     
van Orelia Ascot (82 kamers) – ascot@orelia.be 

 

ð Begin 2023 zal WZC Villa Batavia (78 kamers) - via nieuwbouw - de vorige twee 
woonzorgcentra, met name Iris en Ascot, vervangen. 

 

6.   WZC Ten Berge, Tuinlaan 3, 9111 Belsele (Sint-Niklaas) (48 kamers en 12 assistentiewo- 
ningen) –- Elke Vandendriessche, directeur van Orelia Ten Berge – tenberge@orelia.be - 
03/772 40 30. 

 

7.   WZC Puthof in Borgloon (96 bedden, 15 CDV en 56 assistentiewoningen) – geopend in 
september 2018 –– Jennifer Claessen, directeur van Orelia Puthof – puthof@orelia.be - 
012/22 48 00. 

 

8.   WZC Dilhome, Baron Robert de Vironlaan 107, 1700 Dilbeek - biedt plaats aan 94 valide 
en mindervalide bewoners - Katrin Blondeel, directeur van Orelia Dilhome – 
dilhome@orelia.be - 02/568 02 70. 
 

9.   WZC Wiart 126, Carton de Wiartlaan126 1090 Jette – 130 bedden - Grégoire Kabasele, 
directeur van Orelia Wiart 126 – wiart@orelia.be - 02/421 36 00. 
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10. MRS Orelia La Colline (vroeger: Emmaus), Chaussée de la Libération 9, 7750 Orroir 
(Mont-de l’Enclus): 70 bedden en 5 assistentiewoningen) – Miguel Cremant, directeur van 
Orelia La Colline – lacolline@orelia.be – 069/45 45 42. 

 

11. WZC Ter Beuken (vroeger Qaly), Beukenbosstraat 9, 1652 Alsemberg (87 bedden en 42 
assistentiewoningen) – Peter Musch, directeur Ter Beuken – terbeuken@orelia.be – 
02/221 01 70. 

 

12. MRS Le Jardin d’Interieur, Rue Jean Baptiste Chamart 9, 7911 Frasnes lez Buissenal (91 
bedden en 10 assistentiewoningen) – Germain Baudouin, directeur  Le Jardin d’Interieur – 
jardininterieur@orelia.be – 069/25 99 00. 

 

13. WZC Koningshof, Botermelkbaan 4, 2900 Schoten – 35 bedden -  Jessica Van Gansen, 
directeur Koningshof - koningshof@orelia.be - 03/294 18 00. 

 

14. Seniorie du Parc, Rue du Parc 11/2, 4540 Amay (40 bedden) – Michaël Tilmant a.i. 
directeur – parc@orelia.be – 085/31 57 86. 

 

15. L’Acacia, Drève d’Ormes 33, 4260 Braives (56 bedden) – Angélique Bernié, directeur – 
acacia@orelia.be – 019/69 61 00. 

 

en daarnaast zijn er de  
 

• Assistentiewoningen Residentie Groenhof, Steenweg op Mol 156-160, 2360 Oud-Turnhout 
(014/76 20 00) (48 assistentiewoningen) – Saskia Coryn, directrice van Orelia Residentie 
Groenhof – groenhof@orelia.be – 014/76 20 00. 

 

• Assistenwoningen Eden Park, Villalaan 17 9320 Aalst-Erembodegem, gebouwd in 1992 en 
uitgebreid in 2008 tot 46 assistentiewoningen – Luc Gravez, directeur van Orelia Eden 
Park -  edenpark@orelia.be -  

 

Historiek van ORELIA GROUP nv 
 

De historiek van ORELIA gaat terug tot in 1979, wanneer de broers Van den Brande gestart zijn 
met de uitbating van hun eerste rusthuizen. Al snel groeide de naam Van den Brande uit tot een 
vaste waarde binnen de zorgsector. Na jarenlange succesvolle exploitatie van verschillende 
rusthuizen ontstond het idee om de bouw voortaan in eigen handen te nemen. 
Hiervoor werd in 1992 R&S opgericht. R&S trad op als bouwcoördinator voor het bouwen van 
rusthuizen en serviceflats. R&S verzorgde de bouw, de groep Van den Brande verzorgde de 
uitbating van de rusthuizen. 
Eind 2008 fuseerde de Groep Van den Brande met Restel Résidences tot Armonea. Deze fusie 
had tot gevolg dat de bouwcoördinatie van tal van nieuwe Armonea rusthuizen door R&S werd 
gerealiseerd. Hierdoor breidde de jarenlange ervaring in de zorgsector nog verder uit en bleef 
R&S op de hoogte van de specifieke noden in de seniorenzorg. 
Sinds 2012 coördineert R&S ook de bouw van rust- en verzorgingstehuizen voor derden en sinds 
2015 staat R&S terug zelf in voor de exploitatie van eigen woonzorgcentra. 
Eind 2016 onderging R&S een volledige transformatie en werden alle activiteiten gebundeld 
onder de koepel van ORELIA 
Vijf jaar later heeft ORELIA 17 woonzorgcentra en assistentiewoningen onder haar hoede. 
 

Naast exploiteren, ook bouwen en investeren … 
Orelia nv is voortdurend op zoek naar nieuwe projecten en overnames. 
Als projectontwikkelaar heeft Orelia meer dan 35 jaar ervaring in het bouwen van 
woonzorgcentra en serviceflats/assistentiewoningen. 
Naast de bouw van de eigen ontwikkeling ondersteunt Orelia ook bouwprojecten van andere 
initiatieven om zo met de verworven know-how het project te optimaliseren. 
 

CEO: Johan Poel / CFO: Kris Goormans 
 

Contact 
Selsaetenstraat 50B, 2140 Wommelgem 
info@orelia.be 
www.orelia.be  
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18. ORPEA   
 

 
 
ORPEA is een Franse beursgenoteerde groep. De ganse groep telt wereldwijd 1.114  
voorzieningen met in totaal 111.800 bedden in 23 landen: Frankrijk, België, Nederland, 
Luxemburg, Ierland, Duitsland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Kroatië, Slovenië, 
Letland, Rusland, Spanje, Portugal, Brazilië, Uruguay, Colombië, Mexico, Chili en China. 
 

De Groep ORPEA-CLINEA werd in 1989 opgericht door dr. Jean-Claude Marian en is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een belangrijke mondiale speler binnen de zorgverlening aan 
hulpbehoevende personen. De Groep heeft immers een netwerk van gespecialiseerde 
instellingen: 
• Woonzorgcentra, die huisvesting bieden aan valide en hulpbehoevende ouderen en 
beschikken over medische voorzieningen 
• Rehabilitatie- en Revalidatiecentra 
• Klinieken voor nazorg en rehabilitatie 
 

De voornaamste missie is het verzorgen en begeleiden van personen die de keuze hebben 
gemaakt om in een instelling van de Groep te gaan wonen. Hierbij wordt er rekening gehouden 
met comfort, waardigheid, persoonlijkheid en behoud van autonomie. 
 

Geschiedenis : 
 

Van 1989 tot 1999 : ORPEA spitst zijn ontwikkeling toe op de blijvende afhankelijkheid van 
ouderen en richt 46 woonzorgcentra op. 
Vanaf 1999: ORPEA ontwikkelt aanvullende ondersteuningsvormen en richt gespecialiseerde 
instellingen op: opvolgverzorging- en revalidatieklinieken en psychiatrische klinieken via een 
specifieke dochteronderneming: CLINEA 
In 2002: ORPEA gaat op de beurs om de nodige financiële middelen te vergaren voor zijn 
verdere ontwikkeling, voor de uitwerking van nieuwe concepten voor de zorgverstrekking en het 
welzijn van bewoners en patiënten, en voor het onderhoud en de renovatie van het gehele 
netwerk van instellingen. 
Vanaf 2004: gesterkt door zijn ervaring met het beheer van een van de grootste 
verzorgingsnetwerken voor afhankelijke personen in Frankrijk gaat ORPEA internationaal, eerst 
via een aantal overnames en vervolgens ook via de oprichting van een aantal instellingen in Italië. 
In 2006: de Europese groei van ORPEA komt in een stroomversnelling: na Italië vestigt ORPEA 
zich ook in België, Zwitserland en Spanje met de overname van de Groep CARE, een bekende 
naam op Spaans grondgebied. 
Tussen 2007 en 2010: de ontwikkeling gaat verder, in Frankrijk en in het buitenland, zowel via 
doelgerichte overnames als via nieuw verkregen vergunningen. 
In 2010: ORPEA doet een belangrijke strategische zet met de overname van bijna 5.000 bedden 
in Frankrijk en in België. 
In 2012 : De Groep groeit verder op internationaal vlak door de overname van Artevida in Spanje 
(1162 bedden en plaatsen) en een stijging tot 100% in MEDIBELGE in België. 
In 2013 : Een nieuwe strategische aandeelhouder op lange termijn verschijnt ten tonele: de 
nummer één van de Canadese pensioenfondsen, CPPIB, wordt de grootste aandeelhouder van 
de Groep met 15,9% van het kapitaal. Hierdoor wordt de ontwikkeling van ORPEA op lange 
termijn bestendigd. 
Vanaf 2014 : Door vier strategische overnames neemt de internationale uitbreiding van ORPEA 
vaart, vooral in Duitstalige landen: Senevita in Zwitserland (2293 bedden / 21 woonzorgcentra), 
Silver Care in Duitsland (5963 bedden / 61 woonzorgcentra), dan  
In 2015 SeneCura in Oostenrijk (3936 bedden / 52 vestigingen) en Celenus Kliniken in Duitsland 
(2602 bedden / 15 klinieken voor nazorg en rehabilitatie en psychiatrische klinieken). 
In 2016:  Overname van Medi-System, die in Polen de leider is op vlak van zorgverlening aan 
hulpbehoevende personen. 
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In 2017: Overname van Anavita in Tsjechië en van de groep Dr. Wagner in Oostenrijk. Eerste 
stappen in Portugal en Brazilië. 
In 2018: Nieuwe internationale uitbreiding met introductie in Nederland. 
In 2019: Strategische posities in Latijns-Amerika met eersteklasse partners: participatie van 50% 
in Senior Suites, de Chileense marktleider op het vlak van woonzorgcentra, en van 20% van de 
Braziliaanse marktleider, Brasil Seniuor Living (BSL) en de acquisitie van een 
referentievoorziening in Uruguay. 
In 2020: Acquisities van twee zorggroepen in Ierland, TCL en Brindley. 
In 2022 opent de eerste Luxemburgse residentie de deuren. 
 
Met een internationaal netwerk van 56% is Orpea uitgegroeid tot een belangrijke Europese 
speler die aanwezig is in: 
 

• Duitsland: Een netwerk van 345 voorzieningen (woonzorgcentra en ziekenhuizen) : 
Silver Care in 2014, leider op het vlak van kwalitatieve zorgverlening aan ouderen 
(www.silvercareholding.de) en daarna Residenz Gruppe Bremen en Vitalis in 2015, die 
bestaat uit een netwerk van moderne woonzorgcentra die in aantrekkelijke regio's liggen 
(Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen...). 
Celenus Kliniken in 2015, de derde grootste private onderneming die gespecialiseerd is 
in nazorg, rehabilitatie en psychiatrie. 
 

• België: Een netwerk bestaande uit wooncentra voor autonome ouderen en uit woonzorgcentra 
voor hulpbehoevende ouderen. Voor meer informatie: www.orpea.be 
 

• Oostenrijk: In 2015 heeft Orpea de groep SeneCura overgenomen, die in Oostenrijk de leider 
is op vlak van private zorgverlening aan hulpbehoevende personen. Dit is te danken aan 
een totaalaanbod van diensten waardoor ouderen een ruime keuze hebben aan 
woonomstandigheden en zorgverlening: woonzorgcentra, revalidatieklinieken, zorg- en 
dienstverlening aan huis. Bovendien beschikt SeneCura over drie instellingen die in de 
Tsjechische Republiek in opbouw zijn (300 bedden). In 2017 nam ORPEA de groep Dr. 
Wagner over. 

 

• Tsjechië: via de groep Anavita (overname in 2017) 
 

• Spanje: In Spanje beschikt de Groep over een netwerk van woonzorgcentra met medische 
voorzieningen. Dit netwerk is verspreid over het hele land, met strategische vestigingen 
in onder andere Madrid, Sevilla en Valencia. Voor meer informatie: www.orpea.es 

 

• Italië: In Italië is het netwerk opgebouwd en ontwikkeld door de Groep, overwegend in het 
noorden van het land. Het netwerk bestaat uit nieuwe instellingen van hoogstaande 
kwaliteit die allemaal beschikken over medische voorzieningen van een zeer hoog 
niveau. Meer informatie vindt u op: www.orpea.it 
 

• Zwitserland: Eerst was Orpea enkel aanwezig in het kanton Vaud, met twee klinieken in de 
buurt van Genève (algemene psychiatrie en nazorg: www.lametairie.ch en www.bois-
bougy.ch). In maart 2014 heeft Orpea echter de Zwitsere groep SENEVITA 
overgenomen waardoor de activiteiten in Duitstalig Zwitserland werden uitgebreid met 
een netwerk van service-residenties en woonzorgcentra voor zorgbehoevende ouderen: 
www.senevita.ch 

 

• Polen: MEDI-System heeft een uniek netwerk van moderne instellingen ontwikkeld in Polen, 
met een multidisciplinair aanbod op het vlak van zorgverlening aan hulpbehoevende 
personen: medisch uitgeruste woonzorgcentra en klinieken voor nazorg en rehabilitatie. 

 

Het ORPEA-netwerk telt 68.800 medewerkers, 111.800 bedden verspreid over 1.114 
vestigingen in 23 landen (cijfers 2021). 
 
 

ORPEA groepeert in België thans 80 voorzieningen (60 WZC/MRS,  20 residenties 
van assistentiewoningen/résidences-service en staat in voor meer dan 6.235 
woonzorgbedden en 940 flats/assistentiewoningen. 
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ORPEA heeft inmiddels in het Antwerpse de groepen ATLANTIS en ZORGGROEP CORASEN 
overgenomen. 
 
Contact info: 
 

Tel. 02/333 45 50 
info.orpeabelgium@orpea.net 
 
BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

• MRS Augustin, Brussel-Vorst 
• MRS Bel Air, Brussel-Schaarbeek 
• MRS Carina, Oudergem 
• MRS Château d'Or, Ukkel 
• MRS Le Cinquantenaire, Etterbeek 
• Résidence Domaine Churchill Senior Resort, Ukkel (serviceflats) 
• MRS Golf, Anderlecht 
• MRS Gray Couronne, Elsene 
• MRS Les Jardins d'Ariane, Sint-Lambrechts-Woluwe 
• MRS Les Jardins de Longchamp, Ukkel 
• MRS Les Jardins de Provence, Anderlecht 
• MRS Linthout, Schaarbeek 
• MRS New Philip, Vorst 
• MRS Parc Palace, Ukkel 
• MRS Palace, Ukkel 
• MRS Paul Delvaux, Watermaal-Bosvoorde 
• MRS Prince Royal, Elsene 
• MRS Rinsdelle, Etterbeek 
• MRS Le Sagittaire, Ukkel 
• MRS Senior Westland, Anderlecht 
• MRS Souverain, Oudergem 
• MRS Terrasses des Hauts Prés, Ukkel. 

 

WAALS-BRABANT 
 

• Résidence Argenteuil Senior Resort (serviceflats) 
• MRS Bonaparte, Waterloo 
• MRS Château Chenois, Waterloo 
• MRS Closière Cornet, Villers-la-Ville 
• MRS Belle Alliance, Lasne 
• MRS La Grange des Champs, Braine-l’Alleud 
• MRS Jean de Nivelles, Nivelles 
• Résidence Mont Saint Roch, Nivelles (serviceflats) 
• MRS Le Thines, Nivelles 
• MRS Top Sénior, Tubize 

 

VLAAMS-BRABANT 
 

• WZC Justus Lipsius, Overijse 
• WZC Lucie Lambert, Buizingen 
• WZC Sint-Vincentius, Leuven 
• WZC Zennehart, Alsemberg 
• WZC Beaulieu, Vilvoorde 
• Residentie Beaulieu Senior Resort, Vilvoorde (assistentiewoningen) 
• WZC Belfair, Sint-Pieters-Leeuw 
• Residentie Wivina, Dilbeek (assistentiewoningen) 
• Residentie d’Arconati, Dilbeek (assistentiewoningen) 
• Residentie Kesterberg, Leerbeek (Gooik) (assistentiewoningen) 
 

 

WEST-VLAANDEREN 
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• WZC Golf by Zilverduin, Vosseslag, De Haan 
• Residentie Golf  by Zilverduin, De Haan (assistentiewoningen)) 
• WZC James Ensor, Oostende 
• WZC Belle Epoque, Knokke-Heist 
• Residentie Belle Epoque, Knokke-Heist (assistentiewoningen) 
• WZC Prinsenhof, Brugge 
• Residentie Prinsenhof, Brugge (assistentiewoningen) 
• WZC Hardoy, Ardooie 
• Residentie Hardoy, Ardooie (assistentiewoningen) 
• WZC Mercator, Oostende 
• Residentie Mercator, Oostende (assistentiewoningen) 
• Residentie Beau de l’Air, Knokke-Heist (assistentiewoningen) 
• WZC Pitthem, Pittem 
• Residentie Pitthem, Pittem (assistentiewoningen) 
• WZC De Bottelarij, Kortemark 
• Residentie De Bottelarij, Pittem (assistentiewoningen) 
• Residentie Ventoux, Brugge (assistentiewoningen) 

 

OOST-VLAANDEREN 
 

• Panhuys Park, Destelbergen 
• Residentie Panhuys Park,, Destelbergen (serviceflats) 

 

LIMBURG 
 

• WZC Het Dorp, Houthalen-Helchteren 
• Residentie Het Dorp, Houthalen-Helchteren (assistentiewoningen) 

 

HENEGOUWEN 
 

• MRS Adret, Gosselies 
• MRS Les Amarantes, Loverval 
• MRS Château Dumont, Comines 
• MRS La Sérénité, Warneton 

 

LUIK 
• MRS Clos sur la Fontaine, Liège 
• MRS Paradis de Bouhay, Bressoux-Liège 
• MRS Saint-François, Liège-Saint-Nicolas 
• Résidence Les Remparts Senior Resort, Liège (Résidence-service) 

 

ANTWERPEN 
 

• WZC Rubens, Mortsel 
• WZC Koala, Antwerpen 
• WZC Park Lane, Antwerpen 
• WZC ‘t Bisschoppenhofje, Antwerpen 
• WZC Vordenstein, Schoten 
• WZC Ter Eyke, Edegem-Antwerpen 
• WZC De Hoef, Hulshout 
• Residentie De Hoef, Hulshout (assistentiewoningen) 
• WZC Ten Berch, Antwerpen. 
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19. RESIDENTIE KAREN bvba  (BERINGEN) 
 
Residentie Karen bvba beheerde 2 woonzorgcentra in de gemeente Beringen : 
 

1. Residentie Karen bvba 
Laakstraat 20 
3582 Koersel-Beringen 
Tel. 011/43 43 12 
Fax 011/43 43 01 
 

2. Zorghome De Fakkel bvba 
Tessenderlosesteenweg 143 
3583 Paal-Beringen 
Tel. 011/45 79 40 
Fax 011/43 66 61 
 
Contactadres : 
 

Residentie Karen bvba  
Laakstraat 19-20 
3582 Koersel-Beringen 

 
 

Beide woonzorgcentra werden eerst opgenomen in de groep SENIOR ASSIST, dat inmiddels in 
België alle activiteiten in de woonzorgsector stopgezet heeft. Zij gingen aanvankelijk deel 
uitmaken van SENIOR LIVING GROUP en nu van KORIAN BELGIUM (nieuwe benaming). 
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20. RUSTOORDEN DE VLAAMSE ARDENNEN (Oost-Vlaanderen) 
 

Rustoorden De Vlaamse Ardennen groepeert 2 rustoorden op 2 campussen in Horebeke : 
 
* Rustoord De Vlaamse Ardennen Campus Vlaamse Ardennen 
Kromstraat, 5  
9667 Horebeke 
Tel. 055/48 02 11 
Fax 055/48 02 11 
info@wzcvlaamseardennen.be 
www.wzcvlaamseardennen.be 

 

* Rustoord De Vlaamse Ardennen Campus Groendorp 
Dorpstraat 14b 
9667 Horebeke 
Tel. 055/23 18 00 
Fax 055/21 20 75 
info@groendorp.be 
www.groendorp.be 
 

Beide rustoorden behoorden tot voor enkele jaren tot de CORDIA ZORGGROEP die nadien  
alle voorzieningen had ondergebracht bij de SENIOR LIVING GROUP, en die op zijn beurt 
overgenomen zijn door  KORIAN BELGIUM.  

 
 

Van CORDIA ZORGGROEP via SENIOR LIVING GROUP naar KORIAN BELGIUM. 
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21. SENIORS PROGRESS G-LINE  
 
 

 
 
 

Une société commerciale et une  initiative privée de monsieur Alain Glinne de Halle et madame 
Monique Glinne de Zaventem, prise en 2013 et dont les statuts sont renouvelés au 13 mars 2020. 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale à 1020 Laeken, Avenue Houba de Strooper 
242. 
 
1. Résidence Atomium 

Avenue Houba De Strooper 424, 1020 (Laeken) Bruxelles 
Tél.: 02/478 07 35 
Directrice: Madame Decat 
E-mail: alain.gline@residenceatomium.com 
 

2. Résidence Madou 
Avenue Hector Govert 13, 1160 Auderghem 
Tél.: 02/660 26 26 
Direction: Cathérine Somers 
E-mail: residencemadou@skynet.be 

 
Contact: 
 

Seniors Progress G-LINE sprl  
Avenue Houba de Strooper 242 , 1020 Bruxelles 
Tél: 02/478 07 35 
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22. TER HULST (Hoeselt) 

 
Ter Hulst in de gemeente Hoeselt telt 2 woonzorgcentra : 
 
WZC Ter Hulst 1 Hulstraat 4  3730 Hoeselt 
Tel. 089/51 12 30 
Fax 089/51 13 77 
ter.hulst@telenet.be 
 
WZC Ter Hulst 2, Hulstraat 6A  3730 Hoeselt 
Tel. 089/51 07 00 
ter.hulst@telenet.be 
 
Beide rustoorden worden geleid door Marc Gerrits, zijn echtgenote en hun zoon.  

Contact : 

Marc Gerrits   
Tel. 089/51 12 30   
ter.hulst@skynet.be 
 
“Het Rustoord Ter Hulst 1 beschikte over 22 bedden. Binnen dit kleinschalig kader bood het 
professionele zorgen aan zowel licht als zwaar zorgbehoevende bewoners. Om de professionele 
werking van het rustoord in de toekomst te garanderen was schaalvergroting echter een 
noodzaak. De bestaande beddencapaciteit werd daarom verhoogd met 40 bedden (Ter Hulst 2)  
tot in totaal 62 bedden.  
De investeringsmaatschappij LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij nv) investeerde in 
2011 500.000 euro in de uitbreiding van het rustoord Ter Hulst in Hoeselt. In totaal investeerde 
Ter Hulst 4,2 miljoen euro om de beddencapaciteit te verhogen van 22 tot 62 bedden”. 
 
 

SENIOR LIVING GROUP  (thans KORIAN BELGIUM) heeft in januari 2017 de voorziening 
"Ter Hulst" overgenomen.  
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23. TRIAMANT (Sint-Truiden, Geluwe, Ronse, Zottegem, Bree) 
 

 
 
Opdrachtgever : Care For Life cvba  
 
Hoofdzetel : Steenweg op Turnhout 106,  2360 Oud-Turnhout (tel. 014/40 19 01) 
info@triamant.be. 
 
Stichter – voorzitter – CEO  : Jo Robrechts 
 

Triamant is een vernieuwende woonvorm die leeftijd en gezinssituatie overschrijdt. Met 
kwalitatieve woon- en leefbuurten voor jong en oud, met en zonder zorgvraag, biedt Triamant 
een gepast antwoord op maatschappelijke vraagstukken zoals vereenzaming, vergrijzing, het 
toenemend aantal zorgvragers en de leefbaarheid van de buurten.  
Triamant zet de toon voor een toekomstgerichte manier van wonen die de mens en zijn kwaliteit 
van leven radicaal centraal zet. Naast woongelegenheden zijn er tal van voorzieningen en 
services waaruit mensen kunnen plukken. Er is bedrijvigheid; er leeft weer wat. Omwonenden 
en ondernemers zijn er net zo welkom als de bewoners zelf. Mensen gaan samen de buurt 
maken; ze mogen meedoen, zelf doen en ertoe doen. Triamant creëert woon- en leefomgevingen 
waar mensen hun levenskwaliteit verhogen of minimum behouden en tot op hoge leeftijd vitaal, 
autonoom en in verbinding met anderen blijven. Wie zorg nodig heeft, kan een beroep doen op 
geïntegreerde, mensgerichte zorg op maat. 
 

• Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76  3806 Velm-Sint-Truiden 
tel. 011/88 68 85   -   haspengouw@triamant.be 
Qua woongelegenheid is er in deze woon- en leefbuurt naast 123 flats, 5 gezinswoningen 
en een hotel-brasserie met 8 hotelkamers, ook een woonzorggedeelte (WZC) met 132 
kamers. De exploitatie daarvan gebeurt door vzw AAAcare, Halingenstraat 76, 3806 Velm 
(011/88.68.85) 

 

• Triamant Geluwe, Wervikstraat 24  8940 Geluwe : open op 8 oktober 2016 :120 flats 
      tel. 056/45 54 44   -   geluwe@triamant.be 

 

• Triamant Ronse, Oscar Delghuststraat 4, 9600 Ronse : open in 2017 : 120 flats 
      tel. 055/61 10 00   -  ronse@triamant.be 

 

• Triamant Aunove, Faliestraat 1,  in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem)  aan de 
Lilarestraat : bouw van 130 flats : open in 2018. 

 

• Triamant Bree : overname van klooster Gerkenberg in 2015 : open in februari 2021 : 148 
flats  tel.089/22 04 30 – bree@triamant.be 

 

Triamant wil snel de vleugels uitslaan over heel Vlaanderen.  
• Triamant Puurs is voorzien in het najaar 2022 met 126 woongelegenheden en  
• Triamant Gits in 2023 met 156 wooneenheden 
“In 2019 kondigden Dominiek Savio en Triamant hun samenwerking aan voor een innovatief 
bouwconcept op de site langs de Koolskampstraat in Gits (Hooglede). Op de plaats waar nu 
het iconische witte gebouw staat, wordt in de toekomst basisonderwijs, dagopvang en verblijf 
van Dominiek Savio gecombineerd met rustige wooneenheden. 
 

Bovendien heeft Triamant de sterke ambitie om moderne blue zones® te creëren. Op basis 
van gemeenschappelijke kenmerken van de langstlevenden in de wereld, inwoners van de 5 
natuurlijke blue zones, creëert Triamant hefbomen voor meer gezondheid en geluk. Deze 
hebben te maken met een gezonde levensstijl. De impact van leefstijl op onze gezondheid en 
welzijn werd jarenlang zwaar onderschat.  
Triamant integreert deze 7 leefstijlpijlers in haar werking: regelmatige, actieve beweging; een 
evenwichtige, gezonde voeding; voldoende intellectuele stimulatie; stressvrije momenten en 
voldoende slaap; een doel in je leven, zingeving en behoren tot een hechte community. 
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24.VIVALTO HOME  
 

    
 

 

“VIVALTO HOME biedt onafhankelijke, afhankelijke of ouderen met een dementieproblematiek 
een netwerk van woon- en zorgcentra en assistentiewoningen aan. De belangrijkste missie is 
gericht op een combinatie van levens- en verzorgingskwaliteit”. 
Geschiedenis 

De onderneming Vivalto Home Belgium nv werd opgericht op 18 mei 2009 op initiatief van 
meerdere Belgische en Franse investeerders, vooral afkomstig uit de sector van woonzorgcentra.  
Na een eerste overname in Loncin, groeide de groep stelselmating in Wallonië.  
In 2016 vatte Vivalto Home zijn uitbreiding richting Vlaanderen aan met de overname van WZC 
Brembloem en WZC Stuivenberg te Evergem. In 2017 kocht het bedrijf 2 WZC in de buurt van 
Antwerpen en 1 in Kortrijk (WZC Eigentijd in Kuurne). Het versterkte zijn positie in Wallonië met 
de acquisitie van twee WZC in Henegouwen, waar de groep nog niet aanwezig was (Manoir du 
Ménil in Brasménil en Pic au Vent in Doornik). Begin 2018 opende in Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest de nieuw gebouwde Residentie Vivalys met 150 bedden zijn deuren in Sint-Lambrechts-
Woluwe.  
De portefeuille zwelt daarmee aan tot 25 inrichtingen met 2.100 bedden. De uitbater van 
woonzorgcentra en assistentiewoningen houdt al zijn voorzieningen in eigendom aan. 
De expansie is het resultaat van een kapitaalsverhoging waaraan zowel de particuliere 
aandeelhouders als nieuwe institutionele aandeelhouders deelnamen. Met de recente 
investeringen verhoogt Vivalto Home Belgium zijn opvangcapaciteit met 600 bedden (+ 25%). 
De omzet was eind 2017 zowat 70 miljoen euro (49,5 miljoen euro in 2016). Op heden beheert 
de groep 31 voorzieningen over het gehele land. 
 

Vestigingen 
In Vlaanderen: 
 

• Akapella, Parallelweg 10,1880 Kapellen-op-de-Bos 
• Molenheide, Turnhoutsebaan 611, 2110 Wijnegem 
• Eigen-tijd, Doornenstraat 12, 8520 Kuurne 
• Stuivenberg, Elsloo 44-48 9940 Evergem 
• Brembloem, Patrijzenstraat 112 9940 Evergem 

• Buitenhof, Papestraat 24, 2930 Brasschaat 

• Familiehof, Provinciale Steenweg 323, 2627 Schelle 

• Klavertje 4, Kruisbooglaan 19, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 

• Hof van Schoten, Botermelkdijk 282-284-286, 2900 Schoten 

• Prinsenhof, Heerbaan 375, 3582 Beringen 

• Félicité, Vlinderlei 11, 2900 Schoten. 
 

In Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 
 

• Floréal, Floréallaan 53, 1180 Ukkel 
• Vesper, Domeinlaan 13, 1190 Forest 
• Vivalys, Boulevard de la Woluwe 106, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
 

In Wallonië: 
 

• Aux Lilas de Bonlez, Rue Bas-Bonlez 57, 1325 Bonlez (Chaumont-Gistoux) 
• Cédre Bleu, Chaussée de Charleroi 136, 1370 Jodoigne 
• Cottage Rose, Rue Méarouille 1, 4000 Liège 
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• Aux Hirondelles, Voie de l’Ardenne 77, 4053 Embourg 
• Le Clos des Roses, Rue des Ecoles 53, 4171 Poulseur 
• La Tonnelle, Rue de Landen 107, 4280 Hannut 
• Au Vent Bocage, Rue du Plope 12, 4431 Loncin 
• La Maison Dieu, Rue Ernest Gilot 67, 4520 Antheit 
• La Marronnier, Rue de Huy 114, 4530 Villers-le-Bouillet 
• La Méridienne, Rue du Village 13 5081 Meux 
• L’Etrier d’Argent, Rue Ardenelle  35-37, 5140 Sombreffe 
• Les Ardenelles, Rue Ardenelles 37, 5140 Sombreffe 
• Le Centenaire, Rue Gendebien 186, 6200 Châtelet 
• L’Age d’Or, Rue des Maies 29, 6600 Bastogne 
• L’Age d’Argent, Rue de la Forêt 66,6970 Tenneville 
• Pic au Vent, Le Moulin 65, 7500 Tournai 
• La Manoir du Ménil, Rue du Buissenet 8-10, 7604 Brasménil 
 
Raad van Bestuur:  
 

• Guillaume RAOUX,  
• VIVALTO HOME PARTNERS S.A.(volgens Luxemburgs recht), vertegenwoordigd door Daniel 

CAILLE 
• Nicolas PETROVIC 
• Jean-Claude DEMEUSE 
 

Chairman: Daniel CAILLE 
 

CEO: Nicolas PETROVIC 
 

Deputy COO-Vlaanderen:  Anthony CAFMEYER, Mario VANDERBEKE 
 

 
Adres: 
 

Vivalto Home Belgium nv 
Domeinlaan 15,  
1190 VORST 
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25.VULPIA CARE GROUP  
 

 
 
 

In 1996 startte Luc Van Moerzeke in de zorgsector met de overname van woonzorgcentrum 
Beukenhof in Kalmthout. Er volgden verschillende overnames in Vlaanderen en in 2002 werden 
de activiteiten gebundeld onder de naam Vulpia. Het is de koepel waaronder de exploitatietak 
Vulpia Care en de vastgoedtak Vulpia Real Estate opereren. Deze structuur geeft Vulpia de 
unieke mogelijkheid om woonzorgcentra te bouwen of te renoveren op maat van onze 
exploitaties. 
Sinds 2007 heeft de groep ook een landelijke dekking met residenties in Wallonië en de 
Brusselse rand. Ondertussen is Vulpia met meer dan 900 personeelsleden, zo’n 1500 
zorgkamers en 175 assistentiewoningen één van de grootste spelers in de ouderenzorg. Met 
een potentieel van meer dan 2000 bijkomende woongelegenheden willen we onze marktpositie 
in de komende jaren niet enkel bestendigen maar verder versterken. 
 

Op dit ogenblik heeft VULPIA 39 woonzorgcentra in exploitatie en 25 assistentie-woningen. 
Daartoe behoren ook de voorzieningen van de groepen DE REFUGE en DE NIEUWE KAAI die 
door VULPIA zijn overgenomen. Daarnaast is BoCasa (WZC en GAW) verkocht aan VitaS. 
 

VULPIA is vragende partij voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsprojecten voor 
de ontwikkeling, exploitatie en ondersteuning van rusthuizen en voor het ontwikkelen van nieuwe 
zorgconcepten.  
In dit verband nam Vulpia in juni 2013 het initiatief tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap VULPIA SHARE.  
Deze verwerft coöperatief kapitaal  voor de ontwikkeling van aangepaste wooninfrastructuur voor 
ouderen en zorgbehoevende personen. 
 

Woonzorgcentra en Assistentiewoningen in Vlaanderen: 
 

Provincie Antwerpen (16): 
 

• VILLA TER MOLEN, 2940 Stabroek, Dorpsstraat 65A – 03/302 41 00 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Else Bouwens 

• Villa Ter Molen Stabroek (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE WINDEKIND, 2800 Mechelen, Lange Heergracht, 61- 015/21 06 45 – 

Dagelijks verantwoordelijke: Wilfried Dierick 
• BOEYENDAALHOF, 2270 Herenthout, Itegemsesteenweg 3 – 014/50 21 20 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Ingrid Bierinckx 
• Driesenhof, Herenthout (Assistentiewoningen) 
• Herenhof, Lier (Assistentiewoningen) 
• DE NIEUWE KAAI *, 2300 Turnhout, Nieuwe Kaai 5 – 014/70 20 00 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Ann Houtmeyers 
• De Nieuwe Kaai, Turnhout (Assistentiewoningen) 
• AAN DE KAAI *, 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 33 – 014/40 22 00 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Ann Houtmeyers 
• ARTHUR **, 2018 Antwerpen, Solvynsstraat 80 – 03/216 80 10 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Isabel Vangompel 
• Arthur, Antwerpen (Assistentiewoningen) 
• HALMOLEN, 2980 Halle-Zoersel, Halmolenweg 68 – 03/380 12 00 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Philippe Campo 
• Halmolen, Halle-Zoersel (Assistentiewoningen) 
• DE VELDEKENS, 2600 Berchem, Grote Weide 2 – 03/340 46 80 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Jan Janssens 
• BEUKENHOF, 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 32 – 03/620 17 40 – Dageliks 

verantwoordelijke: Joppe Wils 
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• DE LINDE, 2800 Mechelen, Abeelstraat 77 – 015/43 07 07 – Dagelijks verantwoordelijke: 
Marleen Cop 

 

(*) Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) bekomt de acquisitie van 100% van de 
aandelen van de vennootschappen NV CROONENBURG en NV B. TURNHOUT op 18 september 
2015. Deze vennootschappen zijn ieder eigenaar van een woonzorgcentrum te Turnhout, met name 
WZC Aan De Kaai en WZC De Nieuwe Kaai.  
(**) Vervangt ‘Huize Fabiola’ en ‘Seniorie Ten Clercken’. 

 

Provincie Limburg (5): 
 

• LEOPOLDSPARK, 3970 Leopoldsburg, Hertogin Van Brabantplein 27 - 011/57 98 00 – 
Dagelijks verantwoordelijke: Stien Wouters 

• Leopoldspark, Leopoldsburg (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE VILLA TEMPORIS, 3500 Hasselt, Excelsiorlaan 6 - 011/43 08 80 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Dina Pavone 
• Villa Temporis, Hasselt (Assistentiewoningen) 
• AAN DE BEVERDIJK, 3930 Hamont-AchelBeverbekerdijk 7 – 011/80 00 34 – Dagelijks 

verantwoordelijke : Piet Bormans 
 

Provincie Oost-Vlaanderen (6): 
 

• VROOMSTALLE, 9032 Wondelgem, Evergemsesteenweg 151 – 09/250 90 90 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Johan De Gheselle 

• RESIDENTIE ‘T NEERHOF, 9660 Brakel-Elst, Nieuwstraat 67 – 055/42 40 24 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Peter Mornie 

• KARTUIZERHOF, 9570 Sint-Martens-Lierde, Tempel 20B-20C – 055/89 03 89 – Dagelijks 
verantwoordelijke : Nancy Bruylant 

• Kartuizerhof, Sint-Martens-Lierde (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE BRUGSE VAART, 9030 Mariakerke, Brugsevaart 5 – 09/261 01 00 – 

Dagelijks verantwoordelijke: Jan Van Landeghem 
• Brugse Vaart, Mariakerke (Assistentiewoningen) 
 

Provincie Vlaams-Brabant (18): 
 

• RESIDENTIE ’T SPELTHOF, 3211 Binkom, Kerkstraat 5 – 016/63 47 59 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Patrick Nelissen 

• Residentie De Laak (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE TWEE POORTEN, 3300 Tienen, Raeymaeckersvest 30 – 016/76 89 00 – 

Dagelijks verantwoordelijke: Cindy Jonckman 
• Twee Poorten, Tienen (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE DEMERHOF, 3200 Aarschot, Wissenstraat 22 – 016/26 96 00 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Peter Everaert 
• Residentie Bemerhof (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE DEN BOOGAARD, 3380 Glabbeek, Stationsstraat 2a – 016/46 92 00 – 

Dagelijks verantwoordelijke: Wendy Vanesch 
• RESIDENTIE BLARET, 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoomlaan 1 – 02/892 02 02 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Quentin van Innis 
• VUERENVELD, 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan 93 – 02/287 88 88 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Ann Neukermans 
• Vuerenveld, Wezembeek-Oppem (Assistentiewoningen) 
• POORTVELDE, 3200 Aarschot, Jan Hammeneckerlaan 4 -016/45 21 00 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Werner Van Uytven 
• Poortvelde, Aarschot (Assistentiewoningen) 
• PALMYRA, 1620 Drogenbos, Zennebeemd 13-15 – 02/378 25 41 – Dagelijks 

verantwoordelijke: Mehdi Van Nuijs 
• Palmyra, Drogenbos (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE MARIA ASSUMPTA, 1700 Dilbeek, Henri Moeremanslaan 8 – 02/466 12 72 

– Dagelijks verantwoordelijke: Marc Neuteleers 
• Residentie Maria Assumpta, Dilbeek (Assistentiewoningen) 
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• RESIDENTIE TOMBEEKHEYDE, 3090 Overijse, Waversesteenweg 331 – 02/237 04 00 – 
Dagelijks verantwoordelijke: Hans Janssoone 

• Residentie Tombeekheyde, Overijse (Assistentiewoningen) 
 

 
Provincie West-Vlaanderen (3): 

 

• HUIS AAN ZEE, 8370 Blankenberge, Maurice Devriendtlaan 15 – 050/43 24 70 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Eveline Pollet 

• DUINENZEE, 8660 De Panne, Dynastielaan 42 – 058/79 00 79 ) - Dagelijks 
verantwoordelijke:  

• Duinenzee, De Panne (Assistentiewoningen) 
 

Woonzorgcentra in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (6): 
 

• RESIDENTIE VAN DE VREDE, 1140 Evere, Frans Léonstraat 40 – 02/215 90 78 – 
Dagelijks verantwoordelijke: Carlo Luyten 

• METTEWIE, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Mettewielaan 266 – 02/411 39 89 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Jennifer Holsters 

• Mettewie, Sint-Jans-Molenbeek (Assistentiewoningen) 
• RESIDENTIE ALDANTE, 1081 Koekelberg, M.L.Uytroeverstraat 1 – 02/412 13 10 – 

Dagelijks verantwoordelijke: Najat Idrissi 
• RESIDENTIE CLOS BIZET, 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 901-909 – 02/287 10 00 

– Dagelijks verantwoordelijke: Guy Stercq 
• Clos Bizet, Anderlecht (Assistentiewoningen) 

 

Woonzorgcentra in Wallonië:  
 

Provincie Luik (5): 
 

• LA CHARTREUSE, 4020 Luik, Rue Thier de la Chartreuse 47 – 04/340 57 00 – Dagelijks 
verantwoordelijke: Marc Baszezynski 

• La Chartreuse, Luik (Assistentiewoningen) 
• FRANKI, 4020 Luik, Rue Gretry 196 – 04/340 50 10 – Dagelijks verantwoordelijke: 

Abdelkebir Hajaoui 
• Franki, Luik (Assistentiewoningen) 
• LA FERME BLANCHE, 4350 Pousset, Rue Modeste Rigo 10 – 019/60 70 80 – Dagelijks 

verantwoordelijke : Sabine Pressia 
 

Provincie Luxemburg (2): 
 

• RESIDENCE BOIS DE BERNIHE,  6800 Libramont, Avenue de Houfalize 65 – 061 22 58 
58 – Dagelijks verantwoordelijke : Maryse Chenot 

• Bois de Bernihè, Libramont (Assistentiewoningen) 
 

Provincie Namen (2): 
 

• RESIDENCE VERONIQUE, 5377 Baillonville, Route de France 2a – 086/66 09 00 – 
Dagelijks verantwoordelijke : Florence Dumont 

• Résidence Véronique, Baillonville (Assistentiewoningen) 
 

Provincie Henegouwen (1): 
 

• WOON- EN ZORGHUIS LA DOUAIRE, 6150 Anderlues, Rue du Château 81 – tel. 071/52 
93 70 – Dagelijks verantwoordelijke: Christophe Bonnier 

 
 

Drie woonzorgcentra van de GROEP OASE WOONZORG Oa in Tienen, Aarschot en Binkom 
werden overgenomen door VULPIA.  
 
 

Contact:  
 

Vulpia Real Estate cvba, Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout – tel.03/680 29 90 - info@vulpia.be 
CEO : Luc Van Moerzeke 
www.vulpia.be 
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26. WOONZORGZONE DE KOUTER VZW – OUD-HEVERLEE 

‘Woonzorgzone De Kouter’ is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen 
KORIAN (en voorheen Senior Living Group ) en de gemeente en het OCMW van OUD-
HEVERLEE, samengebracht in de vzw Woonzorgzone De Kouter. 
 
Woonzorgzone De Kouter bestaat uit een woonzorgcentrum van 3 bouwlagen met 102 
woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met drie woongelegenheden, een 
dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (flats voor senioren) en een lokaal 
dienstencentrum. 
 
Adres: 
 

Kouterstraat 20 
3052 OUD-HEVERLEE 
Tel. 016/79 10 00 
 

 info@wzzdekouter.be  
 

 www.wzzdekouter.be 
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27. ZONNEWEELDE  
 

 
Groepeert 2 seniorenresidenties : 
 
1. Seniorenresidentie ZONNEWEELDE 
 
Lange Dreef 50 
2820 Bonheiden-Rijmenam  
Tel. 015/50 07 77 
info@zonneweelde.be 
www. zonneweelde.be 
 
“Zonneweelde, zoals we het vandaag kennen, draagt al een hele geschiedenis met zich mee. 
Het verhaal begint in de jaren ’50 toen het huidige ‘oudste gedeelte’ in de Lange Dreef een 
vakantietehuis was van de Christelijke Mutualiteiten. 
In 1974 koopt een zekere pater Franciscus het gebouw en bouwt het om tot een rusthuis voor 
een 20-tal bejaarden. Het rusthuis krijgt de naam ‘Residentie Rozendaal’. 
Na het overlijden van de pater in 1980 kwam het rusthuis in handen van de familie De Bakker. 
Zij breidden het rusthuis in verschillende fases uit én bouwden serviceflats. Sedert de laatste 
bouwfase van 2002-2003 kunnen er in Zonneweelde 160 bejaarden wonen. 
 
2. Seniorenresidentie KEERBERGEN 
 
Oude Pastorijstraat 22 
3140 Keerbergen 
Tel. 015/50 98 00 
directie@residentiekeerbergen.be 
 
 
 

In 2006 besloten de vroegere eigenaars de VZW ZONNEWEELDE over te laten aan SENIOR 
LIVING GROUP – thans KORIAN BELGIUM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

249 

28. ZORGGROEP CORASEN  (ANTWERPEN) 
 

De Zorggroep Corasen is wat de ouderenzorgvoorzieningen betreft, overgenomen door de 
ORPEA en bestaat als dusdanig niet meer. De website van de Zorggroep Corasen is niet meer 
actueel en niet meer van toepassing op de bestaande en geplande exploitaties. De correcte 
websites zijn:  
http://orpea.be/NL/ en http://orpea.be/NL/residentie/demanevinke.html  

 

Zorggroep Corasen, Bisschoppenhoflaan 403  in 2100 Deurne, had als doel de nodige woon- 
en zorginfrastructuur uit te bouwen voor meer dan 800 residenten in en rond Antwerpen. 
 

Afgevaardigd Bestuurder : mevr. K. Valcke 
03/303 61 00 
info&corasen.be 
 

Zorggroep Corasen groepeerde destijds 3 voorzieningen  in Deurne en had 4 
voorzieningen in aanbouw (in Deurne, Schoten en Mortsel) 
 

Residentie ‘t Bisschoppenhofje 
Bisschoppenhoflaan 399 
2100 Antwerpen 
tel. 03/303 61 10 
fax 03/303 61 90 
info@residentiebisschoppenhofje.be 
 

(Residentie ‘t Bisschoppenhofje: inmiddels overgenomen door de groep ORPEA) 
 

Residentie De Manevinke 
Bisschoppenhoflaan 361 
2100 Antwerpen 
tel. 324 57 93 
tel. 326 37 05 
info@wzcmanevinke.be 
(Residentie De Manevinke: inmiddels overgenomen door de groep ORPEA) 
 

Woonzorgcentrum Koala 
Bisschoppenhoflaan 309 
2100 Antwerpen 
tel. 03/303 61 00 
fax 03/303 61 90 
kvalcke@corasen.be 
(Woonzorgcentrum Koala: inmiddels overgenomen door de groep ORPEA) 
 

Woonzorgcentrum Vordenstein 
Ridder Walter van Havrelaan 16 
2900 Schoten 
tel. 03/680 34 00 
vordenstein@orpea.net 
(Woonzorgcentrum Vordenstein: inmiddels overgenomen door ORPEA) 
 

Woonzorgcentrum Rubens (als project van Corasen:  voorheen het project: Oostheem) 
Jozef Hermanslei 21 
2640 Mortsel 
03/630 24 00 
(Woonzorgcentrum Rubens: inmiddels overgenomen door ORPEA) 
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ALFABETISCHE INVENTARISLIJST EN BESCHRIJVING 
VAN NETWERKEN, GROEPEN & CLUSTERS  

IN DE ‘PUBLIEKE SECTOR’ 
VAN DE RESIDENTIËLE OUDERENZORG  
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1 CPAS ANDENNE 
2 CPAS ATH 
3 CPAS CHARLEROI 
4 CPAS COMINES-WARNETON 
5 CPAS FRAMERIES 
6 CPAS MONS 
7 CPAS MOUSCRON 
8 CPAS NAMUR 
9 CPAS TOURNAI 

10 CPAS VERVIERS 
11 INAGO 
12 INTERCOMMUNALE CHR DE HUY  
13 INTERCOMMUNALE INTERSENIORS DE SERAING 
14 ISPPC INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI 
15 OCMW AALST 
16 OCMW BRUSSEL-STAD 
17 OCMW DENDERMONDE 
18 OCMW ELSENE (IXELLES) 
19 OCMW GENT 
20 OCMW GERAARDBERGEN 
21 OCMW HASSELT 
22 OCMW KORTRIJK  - ZUSTERS AUGUSTINESSEN 
23 OCMW OOSTENDE - ZORG AAN ZEE 
24 OCMW OUDENAARDE 
25 OCMW UKKEL (UCCLE) 
26 OCMW WEVELGEM 
27 TER KEMPEN (WV) 
28 VITAS 
29 VIVALIA 
30 WELZIJNSVERENIGING DE ZILVEREN ZWAAN - HEIST-OP-DEN-BERG (WV) 
31 WELZIJNSVERENIGING HET DAK IOW KNOKKE-HEIST (WV) 
32 WELZIJNSVERENIGING MINTUS BRUGGE (WV) 
33 WELZIJNSVERENIGING MOTENA ROESELARE (WV) 
34 WELZIJNSVERENIGING OPCURA OPWIJK (WV) 
35 WELZIJNSVERENIGING RVT RUSTHUIS NAJAARSZON - BRAKEL (WV) 
36 WELZIJNSVERENIGING SINT-GILLIS-WAAS (WV) 
37 WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG TEMSE (WV) 
38 WELZIJNSVERENIGING TER NETHE - HULSHOUT (WV) 
39 WELZIJNSVERENIGING WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK (WV) 
40 WELZIJNSVERENIGING 'ZORG STEKENE' (WV) 
41 WOONZORGGROEP VOORKEMPEN (WV) 
42 WOONZORGNETWERK EDEGEM (WV) 
43 ZORG IZEGEM (WV) 
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44 ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN (WV) 
45 ZORG LEUVEN (WV) 
46 ZORGBAND LEIE EN SCHELDE (WV) 
47 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN (WV) 
48 ZORGBEDRIJF BRASSCHAAT (WV) 
49 ZORGBEDRIJF HARELBEKE (WV) 
50 ZORGBEDRIJF KLEIN-BRABANT (WV) 
51 ZORGBEDRIJF MEETJESLAND (WV) 
52 ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK (ZOG) (WV) 
53 ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND (WV) 
54 ZORGBEDRIJF SAKURA (WV) 
55 ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN (WV) 
56 ZORGBEDRIJF VILVOORDE (WV) 
57 ZORGGROEP LOMMEL (WV) 
58 ZORGGROEP ORION (WV) 
59 ZORGPUNT WAASLAND (WV) 
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1. CPAS ANDENNE 
 
 

 
 
Le C.P.A.S. gère une maison de repos, aves deux sites, appelée ‘La Quiétude’ et ‘’Monjoie’.  
 
Ce home a une capacité d’hébergement de 140 lits : 90 en maison de repos et de soins et 50 
en maison de repos traditionnelle. 
 
Le home “La Quiétude – Monjoie” est composé de deux sites : 
 

• Le site “La Quiétude”,  
situé Rue de l’Hôpital 19 à 5300 ANDENNE, hébergeant 100 lits, dont 23 réservés à 
l’accueil des personnes désorientées, et un espace bien-être “Snoezelen”; 
 

• Le site “Monjoie”,  
situé Rue de l’Hospice 141 à 5300 COUTISSE - ANDENNE, hébergeant 40 lits. 

 
Direction: Madame KETELBUTERS Françoise 
085/84.94.25 
direction.laquietudemonjoie@cpas-andenne.be 
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2. CPAS ATH 
 

 
	
1. La Maison de repos « LA ROSELLE » 

 

Située 71, Boulevard de l’hôpital, "La Roselle" occupe depuis décembre 1979 les 
structures désaffectées de l’hôpital de la Madeleine. 
Ce bâtiment construit en 1958 fut totalement restauré entre 1995 et 1997. Depuis lors, il 
offre à chaque résident un cadre de vie agréable. 
Cette maison de repos est agréée pour 113 lits dont 100 sont des lits de soins. La plupart 
des chambres sont individuelles. Pour les couples ou pour les personnes qui le souhaitent, 
il existe 9 chambres à deux lits.	

	
2. La Maison de repos « LES PRIMEVERES » 

 

Située 3, rue Maria Thomée, dans un cadre de verdure, elle fut ouverte en septembre 
1972. Totalement rénovée entre 1993 et 1995, elle est actuellement agréée pour 95 lits. 
Le bâtiment, construit sur 4 niveaux, offre différentes structures: 
• 10 appartements pour couple; 
• 27 studios pour personne seule; 
• 48 chambres individuelles. 

	
Contact: 
 

Directrice: Christine Windey 
E-mail: cwindey@cpasath.be 
Tél.: 068/68.16.91 
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3. CPAS CHARLEROI  
 

 
 
Le CPAS de Charleroi est un acteur important en matière d’accueil et d'hébergement des 
aînés. Il gère un réseau de : 
 

• 9 résidences totalisant 1013 lits de maison de repos dont 611 sont agréés lits de soins 
(MRS); 
 

• 4 résidences-services (84 logements) à Gilly, à Marcinelle,à  Monceau et à Marchienne. 
 

• 4 centres d’accueil de jour (60 places); 
 

• 3 centres de court séjour (44 places). 
 
Les  9 maisons de repos sont tes suivantes : 
 

1. Résidence Brichart ,  
Rue Casimir Lambert, 27  
6000 Charleroi 
Tél. 071/28.62.50 
Directeur : Souhila FERATHIA 

  
2. Résidence Dr J. Hustin 

Rue de l'Hôpital, 9 
6030 Marchienne-au-Pont 
Tél. 071/44.85.10 - 071/51.81.57 
Directeur : Marcel Petit-Barreau 

  
3. Résidence Au R'Cwé du Vi Clotchi   

Rue de Gilly, 237 
6010 Couillet 
Tél : 071/36.08.27 
Directeur : Olivier Mercier 

		
4. Résidence No P'tit Nid 

l'Impasse du Major, 1 
6060 Gilly 
Tél. 071/28.05.11 
Directeur : Samson Habimana 

  
5. Résidence Louis Theys  
       Faubourg de Charleroi,11 
       6041 Gosselies 
       Tél. 071/35.22.07 
        Directeur : Meral Uysal 
  
6. Résidence Jules Bosse  
       Rue de Gosselies, 56b 
       6040 Jumet 
       Tél : 071/34.15.34 
       Directeur : Gérard Drugmand 

  
7. Résidence Sart Saint-Nicolas 

Rue de Nalinnes, 440 
6001 Marcinelle 
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Tél. 071/43.39.30 
Directeur : Séverine Vannieuwenhuyze 

  
8. Résidence Bughin-Durant  

Rue de l'Ernelle, 8 
6031 Monceau-sur-Sambre 
Tél. 071/20.50.60 
Directeur : Olivier Maronet 

  
9. Résidence Raoul Hicguet  

Rue du Poirier,127 
6061 Montignies-sur-Sambre 
Tél. 071/32.67.96 
Directeur : Dominique Favay 

 
Contact: 
 

CPAS DE CHARLEROI 
Boulevard Joseph II, 13 
6000 Charleroi 
Tél. 071/23.30.23 
	
Le Conseil de l'Action Sociale  
 

Le Conseil de l'Action Sociale est composé de 14 personnes. Les réunions du conseil sont 
présidées par Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS de Charleroi. 
Membres : Laure Barbet , Sylvie Carallo, Laetitia Dehan, Olivier Devaux, Dominique Fotia, 
Hicham Imane, Mohamed Kadim,  Daniel Massart, Evelyne Petit, Gemma Spataro, Arthur 
Stilmant, Michaël Ternoey, Jean-Luc Vandroogenbroeck, Florida Weihse. 
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4. CPAS COMINES-WARNETON / OCMW KOMEN-WAASTEN 
 
 
 

 
 
Les services du  CPAS de Comines-Warneton: 
• Maisons de repos et de soins 

• Home Paul Demade 
• Home La Châtellenie 
• Home Sacré-Cœur 

• Centre de court-séjour 
• Centre d’Accueil de jour 
• Résidence Services 
• Repas à domicile 
• Taxi Social 

 
 

Le CPAS gère 3 maisons de repos : 
 

1. Home La Châtellenie 
Rue de la Châtellenie, 13 
7784 Warneton 
 

Ce site est situé au centre de Warneton et à proximité de neuf logements sociaux pour 
personnes âgées (Clos des Mountches). 
La maison de repos accueille 40 résidents. 
La maison de repos dispose de 26 chambres individuelles et de 7 chambres double. 
 

Directeur: Michaël DEMOEN 
056/56.16.50 
0479/80.19.47 
michael.demoen@cpas-comines.be 
 

2. Home Paul Demade 
Rue deTen-Brielen, 160 
7780 Comines 
 

La maison de repos est située au centre du quartier dit « Les Cinq Chemins », dans un 
grand parc à côté du centre administratif du CPAS et à proximité de quarante 
logements sociaux pour personnes âgées (Rue Paul Demade). 
Elle accueille 85 résidents dont 50 en lits de soins et 14 en unité de vie adaptée. 
Elle accueille également 5 résidents en court séjour. 
 

Directrice: Nathalie BERTAUX 
056/39.00.00 
0479/80.19.26 
nathalie.bertaux@cpas-comines.be 
 

3. Home Sacré Cœur  
Rue de Ploegsteert 155  7782 Ploegsteert 
Tél. 056/39.08.00 
 

Ce site, proche du centre de Ploegsteert, est en liaison avec la Résidence-Services  « 
Sacré Cœur » qui compte 20 appartements pour personnes âgées et se trouve à 
proximité de neuf logements sociaux pour personnes âgées (Clos du cheval blanc). 
La maison de repos accueille 40 résidents dont 25 en lits de soins et 15 en unité de vie 
adaptée. 
Elle accueille également 10 résidents en court séjour et 15 en accueil de jour. 
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Directeur: Michaël DEMOEN 
056/39.08.00 
0479.80.19.47 
michael.demoen@cpas-comines.be 

 
Le CPAS gère aussi une résidence service à Ploegsteert. 
La résidence services est un complexe à taille humaine composé de 20 appartements 
modernes dont 3 aménagés PMR. 
La construction de la Résidence Services a été achevée en 2020. 
 
Contacts CPAS Comines-Warneton : 
 
Rue de Ten-Brielen, 160 
7780 Comines  
Tél.: 056/39.39.39 
info@cpas-comines.be 
 
Frédéric HALLEZ 
Président du CPAS de Comines-Warneton 
 
Christine VANTORRE 
Vice-Présidente du CPAS de Comines-Warneton 
 
Myriam DEBRUYNE 
Directrice générale du CPAS de Comines-Warneton 
056/39.39.10 
myriam.debruyne@cpas-comines.be 
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5. CPAS FRAMERIES  
 
 

 
 
Le CPAS de Frameries est actif en matière de politique d'hébergement des Séniors. Ainsi, 
3  infrastructures d'accueil pour ces derniers sont proposées par le CPAS: 

• La Maison de Repos et de Soins (MRS) "Les Ecureuils" 
• La Maison de Repos pour Personnes Agées (MRPA) "Les Bosquets" 
• La résidence-services "Les Bosquets". 

 
Le CPAS gère 2 Maisons de Repos : 
 

1. LES ECUREUILS 
Rue du Chapitre, 1  7080 FRAMERIES 
Tél.: 065/61 27 00 
MRS.lesecureuils@cpasframeries.be. 
 

La maison de repos et de soins " Les Ecureuils" se trouve au cœur de Frameries. 
Inaugurée en 2005, elle offre aux personnes âgées un cadre de vie leur permettant de 
s'épanouir au mieux de leurs possibilités.  
L’infrastructure des « Ecureuils » peut accueillir jusqu'à 145 résidents, dont 45 lits réservés 
aux personnes âgées désorientées dans un bâtiment particulièrement sécurisé. 
Directrice : Laurent Minette,  
 

2. LES BOSQUETS  
Rue Dufrane Friart, 11 7080 FRAMERIES 
Tél.: 065/61.02.81  -  MRPA.lesbosquets@cpasframeries.be 
 

La maison de repos « Les Bosquets » peut accueillir jusqu’à 35 résidents (29 lits long 
séjour et de 6 lits court séjour). De taille familiale, « Les Bosquets » offrent aux résident un 
accueil personnalisé dans un cadre verdoyant et un bâtiment de caractère (la Maison de 
repos se trouve en effet dans une ancienne imprimerie entièrement réaménagée). 
Disposant de lits en « court séjour »,  « Les Bosquets » peuvent accueillir des résidents 
autonomes convalescents avant un retour à domicile et d’autre part, des seniors 
dépendants physiquement qui souhaitent rester définitivement par un transfert en maison 
de repos. 

La Résidence-Service « Les Bosquets » Rue Dufrane Friart 11 à Frameries est une 
résidence pouvant accueillir des personnes âgées encore autonomes dans 12 appartements 
 

 
Le CPAS de Frameries 
 

Le CPAS est administré par un conseil de l’action sociale composé de 11 membres à 
Frameries : Julien Donfut, Président ; Les membres : Pascal Lambert, El Mâti Hamoumi, 
Jocelyne Demoustier Anita Mahy, Angela Muratore, Isabelle Genard, Domenica Butera, 
Guillaume Goffin, Pellegrino Di Zenzo, Laurenne Moreau 
 
Contact CPAS: 
 

Rue du Chapitre, 1   
7080 Frameries 
 

M. Julien DONFUT, Président - Tél. : 065/39 79 00  - secretariat@cpasframeries.be 
M. Laurent MINETTE, Directeur général - Tél. : 065/39 79 00  - secretariat@cpasframeries.be 
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6. CPAS MONS  
 

 

 
 
Le CPAS de Mons gère deux maisons de repos: 
La Bonne Maison de Bouzanton à Mons et  le MRS du Bois d'Havré à Havré. 
 

2. LA BONNE MAISON DE BOUZANTON, Rue Achille Legrand 1, 7000 Mons - Tel. 065/408.507 
bmb@cpas.mons.be 
Directeur: Benjamin Torrekens  
 

La Bonne Maison comporte 70 chambres individuelles réparties comme suit: 
• 36 lits MRS 
• 26 lits MRPA 
• 8 lits de "court séjour" d'une durée maximum de 3 mois par année civile 

et d'un centre de jour composé de 8 places en centre de soins de jour et 2 places en centre 
d'accueil de jour. 
  

 

3. RESIDENCE DU BOIS D’HAVRE 
Chemin de la Cure d'Air 19, 7000 Mons - Tel. 065 73 65 00 
 

Construite en 1957, la maison de repos du bois d’Havré était à l’origine destinée à remplir la 
fonction de sanatorium. Elle a été reconvertie en hôpital gériatrique puis en maison de repos 
et de soins. 
Mais la structure de l’édifice ne proposait aucune souplesse d’aménagement. Ne répondant 
pas aux normes d’agrément en application depuis 2010, le Centre public d’action sociale de 
Mons a envisagé une mise en conformité mais une première solution de rénovation n’avait 
pas été retenue en raison, notamment, de son coût. 
Le Centre Public d’Action Sociale de Mons a alors pris la décision de construire un nouvel 
établissement, "la Résidence du Bois d’Havré", l’un des plus grands de Wallonie avec ses 
221 lits. La nouvelle maison est située dans le Bois d’Havré, dans un parc de 4 hectares, à 
proximité des axes autoroutiers et du centre-ville. 
La nouvelle maison de repos, située au même endroit, propose une capacité d'accueil de 
221 lits.. 
Les 221 lits sont répartis en 221 chambres individuelles, dont 84 communiquent. La 
nouvelle Résidence abrite notamment pour l’instant les anciens résidents du "Home 
Quiétude", soit 40 résidents de la maison de repos du CPAS fermée. 
 

Afin d’élargir son offre d’hébergement, le CPAS de Mons a souhaité la construction d’une 
résidence services « Résidence services du Bois d’Havré » de 25 logements. 
 
CPAS DE LA VILLE DE  MONS : 

 

Conseil de l’Action Sociale : 
Marie Meunier (Présidente), Chantal Bouchez, Benjamin Dupont, Marie-Claire Dieu, Eric 
Ghilain, Diego Martines, Nathalie Coquereau, Aurélie Dufour, Thierry Louis, Frédérique Mahy, 
Sophie Croufer, Umberto Barone, Fabienne Cyriaque. 
 

Contact : 
 

Rue de Bouzanton 1	
7000 Mons	
info@cpas.mons.be	
+32 (0) 65 41 23 00	
https://www.cpas.mons.be/	
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7. CPAS MOUSCRON – OCMW MOESKROEN 
 
 

 
 
Le CPAS de Mouscron gère 4 maisons de repos dans la commune : 

 
1. Home Joseph Vandevelde 

Le Home Joseph Vandevelde est un bâtiment neuf, confortable et fonctionnel. 
Direction : 
Sophie Wecxsteen 
056/390.411 
sophie.wecxsteen@cpasmouscron.be 
 

2. Maison de retraite Dusollier 
Située dans l'Avenue Royale, la Maison de retraite Dusollier est une maison pour 76 
résidents. 
 

Direction : 
Hélène Seggio 
056/390.427 
helene.seggio@cpasmouscron.be 
 

3. Reposoir St Antoine (Dottignies) 
Le Reposoir Saint-Antoine accueille 98 résidents en plein coeur du village de Dottignies. 
 

Direction : 
Dolores Delcour 
056/390.500 
dolores.delcour@cpasmouscron.be 

4. Home Pierre Mullie  (Herseaux) 
 

Le Home Pierre Mullie, situé au coeur de la campagne herseautoise, accueille 88 
résidents. 
Direction: 
Marie-Camille De Vos 
056/85.21.80 
marie-camille.devos@cpasmouscron.be 

	
CPAS Contact : 
 

Avenue Royale 5 
7700 Mouscron 
Tél. : 056/39 04 50 
 
Conseil de l’Action sociale : 
 

Benoit SEGARD, Président ;  
Membres : Samira BOUGUERRA-BUFFEL, Maxime CARRETTE, Hélène CATTAUX, Marie-
Paule COUSSEMENT, Claire DE MULLIER, Bruno ELICASTE, Pascale HANUISE, Kathy 
LOCQUET, Véronique LOOF, Thierry MENET, Sylvain TERRYN, Ruddy VYNCKE. 
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8. CPAS NAMUR 
 

 
Le CPAS de Namur gère 4 maisons de repos : 
 
1. La Maison d’Harscamp 

Rue Saint-Nicolas 2 
5000 Namur 
harscamp@cpasnamur.be 
+32 (0) 81 33 74 85 
 

La  Maison d’Harscamp  se situe au Grognon en bord de Meuse. Proche du  centre-ville, 
elle est également entourée d’un magnifique parc clôturé et classé. 
Elle est gérée par le CPAS de Namur depuis 1976.  
Historiquement, c’est en 1805 qu’Isabelle Brunell, veuve du Comte Pontian d’Harscamp, 
lègue une partie de sa fortune en vue de fonder un hospice et affecte à cette fin l’hôtel 
d’Harscamp situé rue de l’Ange à Namur. Les descendants collateurs rachètent, par la suite, 
le couvent des Révérends Pères Récollets, actuellement, la maison d’Harscamp, laquelle 
est inaugurée le 1er octobre 1812. 
 

La maison de repos a une capacité actuelle de 123 lits : 90 lits MRS et 33 lits MR. Les 
chambres sont réparties sur trois étages. 

 
2. La Closière 

Avenue de la Closière 2 
5002 Saint-Servais 
closiere@cpasnamur.be 
+32 (0) 81 33 75 00 
 

Inaugurée en 1969, La Closière, maison de repos du CPAS de Namur, accueille depuis 
plus de quarante ans des Résidants  venant de Namur et des environs. Une équipe 
pluridisciplinaire comptant une nonantaine de membres réfléchit au quotidien à la manière 
la plus adéquate de répondre aux demandes de ses hôtes. 
  

La Closière peut accueillir 108 résidents ; en effet, elle comporte 48 lits MR (maison de repos) 
et 60 lits MRS (maison de repos et de soins) agréés par le Service Public de Wallonie. 
 

Construite en deux temps, La Closière est composée de deux bâtiments distincts comportant 
chacun trois niveaux et reliés entre eux par le rez-de-chaussée. Le bâtiment le plus récent 
étant le plus éloigné des lieux communs, il accueillera en priorité des personnes moins 
dépendantes pouvant se déplacer aisément. Les personnes présentant des pathologies plus 
lourdes seront, quant à elles, accueillies dans le bâtiment initial. La majorité des chambres 
sont des chambres individuelles. 
 

3. Le Grand Pré 
Rue Armand de Wasseige 76 
5100 Wépion 
grandpre@cpasnamur.be 
+32 (0) 81 33 76 00 
 

Inaugurée le 21 juin 1991, le Grand Pré est une maison de repos et de soins mais également 
un centre d’accueil et de soins de jour. 
Elle est située dans la vallée de la Meuse, à Wépion, dans un cadre de verdure, à 5 km du 
centre de Namur via la chaussée de Dinant. 
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Actuellement, la capacité d’accueil est de 22 lits de maison de repos (20 chambres à 1 lit 
avec cabinet de toilette et balcon et 1 chambre à 2 lits avec cabinet de toilette et balcon)  et 
36 lits de maison de repos et de soins (12 chambres à 3 lits avec cabinet de toilette). 
Un centre d’accueil et de soins de jour permet d’accueillir chaque jour 15 personnes  
 

4. Saint Joseph 
Chaussée de Nivelles 354 
5020 Temploux 
saintjoseph@cpasnamur.be 
+32 (0) 81 33 78 40 
 

Saint Joseph est géré par le CPAS de Namur depuis 1977, sous la direction des Sœurs 
jusque 1990. 
En 2000, de gros travaux ont été entrepris pour agrandir la structure et la mettre en 
conformité avec les nouvelles normes d’hébergement de l’horizon 2010. 
Ainsi, une nouvelle aile a été construite perpendiculairement à la première. Le 
déménagement dans celle-ci a eu lieu le 13 novembre 2006. 
 

La maison a une capacité totale d’accueil de 92 lits (+ une chambre d’isolement) qui se 
répartissent sur trois étages, dans 85 chambres (77 individuelles et 8 doubles). 

 
 
Contact : 
 

CPAS NAMUR 
Rue de Dave 165 
5100 JAMBES 
info@cpasnamur.be 
+32 (0) 81 33 70 11 
http://www.cpasnamur.be 
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9. CPAS TOURNAI  
 

 
 
1. MRS À l’Ombre du Temps (Nouvelle MR depuis 2017) 
A l’Ombre du Temps a une capacité de 129 lits dont 95 MRS.:  
Rue du 3ème âge, 12 - 7540 KAIN   
Tél : 069/886100 Fax :  
Mail : anthony.hovine@cpas-tournai.be.  
Directeur : HOVINE Anthony  
 
2. Home Benjamin Grugeon 
Rue du Troisième Age 10 
Tél.: 069 25 09 00 
La maison de repos MR Benjamin Grugeon à Kain (Hainaut) a une capacité de 128 lits. 
 
3. Home du Moulin à Cailloux 
Maison de Repos Moulin de Cailloux 
Rue des Brasseurs 241 
Tél. :069 22 01 91 
Le Moulin à Cailloux : 150 lits dont 72 MRS (personnes ne bénéficiant plus d’un grand degré 
d’indépendance), 
 
Après les nouvelles constructions des maisons de repos Benjamin Grugeon et À l’Ombre du 
Temps, c’est maintenant la maison de repos Le Moulin à Cailloux, à la rue des Brasseurs à 
Tournai, qui bénéficiera bientôt d’un nouveau bâtiment. En effet, l’infrastructure actuelle, 
construite en 1976, ne permet plus d’accueillir les personnes âgées dans des conditions 
optimales. 
L’objectif est de commencer les travaux en août 2021 afin d’accueillir les résidents dans le 
nouveau bâtiment dès 2024. 
 
CPAS de TOURNAI:  
Boulevard Lalaing 41, 7500 TOURNAI 
Tél. : 069/88 44 88 
secretariat@cpas-tournai.be 
 
Contact : 
Laetitia Liénard, Présidente du CPAS 
Luc Leroy, Directeur général du CPAS 
Sébastien Dieu, Directeur financier 
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10. CPAS VERVIERS  
 

 
 
Le CPAS de Verviers gère 3 maisons de repos : 
 

1. Résidence la Barcarolle 
Avenue Jean Lambert 99, 4801 Stembert 
Tel.:087/29 91 00 
 

Le projet La Barcarolle est né en 2011 de la volonté du CPAS d’améliorer encore la qualité 
d’accueil et de soin de ses résidents en leur offrant une construction qui réponde à la fois à 
l’évolution de leurs besoins et aux exigences légales relatives à l’hébergement et à l’accueil 
des personnes âgées. La résidence dispos de 150 lits, dont 96 lits maison de repos et de 
soins et 54 lits maison de repos. 
 

Contact : 
Directeur : Julien HANNOTTE 

 

2 .  Résidence La Lainière 
 

Rue de Heysy 95, 4800 Verviers 
Tél. : 087/31 31 06 
 

La Lainière est située au cœur de Verviers à côté de l’Administration Communale et du 
futur centre « Porte de Heusy ». Elle allie la proximité des activités d’une grande ville et 
l’isolement que lui offre une entrée carrossable en retrait de la rue et la jouissance d’un 
spacieux jardin privatif. Elle dispose de 155 lits, dont 70 lits maison de repos et de soins et 
55 lits maison de repos. 
 

Contact: 
Directeur : Marc BLANJEAN 
 

3. Résidence Saint-Joseph  
Chausée de Heusy 7, 4800 Verviers 
Tél.: 087/29 11 00 
Des travaux d’envergure,  de restructuration et d’agrandissement ont été finalisés à la 
résidence Saint-Joseph fin 2014 ; date à laquelle la capacité totale d’hébergement de la 
résidence a été portée à 200 lits (105 lits MRS et 95 lits MR). 
 

Contact: 
Directrice : Solange Bourse 

 

La Barcarolle dispose d’un service de repas à domicile qui assure la livraison de repas pour les 
personnes de plus de 65 ans sur l’entièreté de la commune de Verviers. 
 

Le CPAS de Verviers gère 2 maisons d'hébergement pour enfants, un service d'aide et 
d'intervention éducative et un service de rencontres familliales, L'entre-parenthèses. 
 
 

CPAS de VERVIERS 
 

Rue du Collège 49, 4800 Verviers 
Tél.: 087/ 30 73 07 
secretariat@cpasverviers.be 
 

Président: Hasan Aydin  
Directrice-Générale: Marie-Hélène Charlier 
Directeur Financier:  Jonathan Chanteux. 
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11. INAGO  
 

 
INAGO : "IN" pour inclusion, "AG" pour âge et "O" pour l'accessibilité dans les deux langues. 
 

INAGO est le nouveau nom (depuis le 1er janvier 2017) de l’AIOMS 
(Association Intercommunale des Œuvres Médico-Sociales). Les communes participantes 
sont Plombières, La Calamine et Aubel. 
INAGO développe de nombreux services, non seulement pour les personnes âgées, mais 
également pour les personnes souffrant d’un handicap ou de diverses pathologies telles que 
des désorientations passagères ou permanentes.  
 

Les services d’INAGO sont les suivantes : 
• Maisons de repos pour personnes âgées 
• Court séjour pour personnes âgées 
• Accueil de jour pour personnes âgées 
• Soins aux jeunes avec handicap profond 
• Soins aux résidents comateux 
• Soins aux résidents choréiques 
• Hébergement de résidents avec troubles cognitifs 
• Soins palliatifs 
• Services à domicile 
• Polycliniques 
• Résidences services pour personnes âgées 
• Appartements supervisés pour personnes en situation de handicap 

 
Les trois maisons de repos sont :  
 

1. La Résidence Régina à MORESNET-CHAPELLE 
• 90 places d’hébergement de long séjour pour seniors, en chambre particulière ou à 2 

lits 
• 3 places d’hébergement de court séjour en chambre particulière 
• 10 places en centre d’accueil et de soins de jour 
• 13 résidences-services pour seniors 

 

Contact: 
 

Résidence Régina 
Rue du Calvaire, 1 
4850 MORESNET-CHAPELLE 
Tél.: 087 / 78 93 00 
E-Mail : regina@inago.be   
  

Direction: Mme Gabrielle TRIBELS, directrice 
Service social (et inscriptions): Mme Sarah MOONEN 
Tél. 087 / 78 98 47 - E-mail: s.moonen@inago.be 
 
 

 2 . La Résidence La Kan à AUBEL 
• 103 places d’hébergement de long séjour pour seniors, en chambres 

particulières                                                       
• 12 places d’hébergement de court séjour, en chambres particulières 
• 10 places en centre d’accueil de jour 
• 1 polyclinique gérée par le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Verviers 
  

Contact :  
Rue de la Kan 79 
4880 AUBEL 
Tél. : 087/30.62.00 - E-mail : la.kan@inago.be 
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Direction : Mme Sabine JAMAR 
Service social (et inscriptions) : Mme Carole MANNENS 
Tél. 087 / 30 62 00 -  E-mail : c.mannens@inago.be   

 
 

3. Le Centre de soins St-Joseph à MORESNET-CHAPELLE 

• Une maison de repos et de soins de 60 lits répartis en 3 unités de vie spécialisées  
• Une unité hospitalière de soins palliatifs de 6 lits 
• Une polyclinique gérée par l’hôpital St-Nicolas d’Eupen 
• Bientôt, un ensemble d’appartements supervisés pour 12 personnes avec un handicap, 

autonomes dans leur vie journalière 
L’établissement a bénéficié récemment d’une rénovation complète et accueille ses 
résidents, patients et visiteurs dans d’excelle=ntes conditions de confort et de soins. 

Contact : 

Centre de soins St-Joseph 
rue de la Clinique 24 
4850 MORESNET-CHAPELLE 
Tél.: 087 / 78.90.00 - E-mail : st.joseph@inago.be 
  

Direction : Mme Martine FISCHER 
Service social (et inscriptions) : Mme Ilona KOHL 
Tél. 087 / 78 90 17 -  E-mail : i.kohl@inago.be   

  
Résidences-services "Les Colombes" pour personnes âgées 
  

La résidence-services est une formule de vie en appartement (d’environ 60 m²), dans l’ancien 
couvent, complètement rénové, situé dans le même parc que la Résidence Régina. Outre un 
système d’appel infirmier (sécurisant) relié à la Résidence Régina, cette dernière peut rendre 
de multiples services. La particularité de ce service à Moresnet en est la philosophie, inspirée 
d’un modèle suédois qui implique davantage les résidents dans une forme de cogestion. Les 
résidences-services sont proposées en partenariat avec le CPAS de Plombières.   
Les premiers résidents ont emménagés en janvier 2018. 
 
  

Siège social INAGO : 
  
  

Rue du Village 77, 4850 MORESNET-CHAPELLE 
Tél.: 087 78 98 90 
E-mail :  secretariat@inago.be 
 

Conseil d’Administration: 

HOUBBEN Davina, Présidente (Commune de Plombières) 
LEGER Bénédicte, Vice-Présidente (Commune d’Aubel) 
STROUGMAYER Marcel (Commune de La Calamine) 
HAGEN Bénédicte (Commune de Plombières) 
MOXHET Jean-Jacques (Commune d’Aubel) 
CABAY Evrard (CPAS Aubel) 
DUMBRUCH Catherine (CPAS La Calamine) 
LENAERTS Raymond (Commune de la Calamine) 
	
Direction générale : M. Jean-Marie KOHNEN 
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12. INTERCOMMUNALE CHR DE HUY 
 
 

             Centre Hospitalier Régional de Huy 
 
L’intercommunale CHR de Huy, sous forme juridique de SCRL, gère 
 

• Un Hôpital à Huy 
• Consultations dans les sites :  

o Le Site Hospitalier 
o La Policlinique de Gabelle 
o La Policlinique du Mont-Falise 
o La Policlinique d’Andenne 
o La Policlinique d’Amay 
o Le Pôle Santé de Wanze 

• Maisons de repos 
• Un immeuble d’appartements réservés au plus de 60 ans. 

 
Direction général 

085/27.21.11  

info@chrh.be  

Rue des Trois-Ponts 2,  à 4500 Huy 
 

 
Seniors – Direction du secteur 3ème Age 

085 / 84 84 01 

christian.trolin@chrh.be 
 
Le CHR Secteur 3éme Age gère 4 Maisons de Repos et un immeuble d’Appartements 
réservés au plus de 60 ans 

1. Résidence Grandgagnage 
Place Maurice Grandgagnage, 10 à 4530 Villers-le-Bouillet (Vaux et Borset). 
 

La maison, inaugurée en 1954, a une capacité totale d’accueil de 41 lits qui se répartissent 
sur deux étages : 35 chambres individuelles et 3 doubles. 

 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

271 

019 / 56 62 40  

vincent.maruccia@chrh.be  
 

2. Résidence Le Mont-Falise, Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy. 
 

L’établissement offre différents concepts d’hébergement : 20 lits M.R.P.A. (Maison de 
Repos pour Personnes Âgées) et de 54 lits M.R.S. (Maison de Repos et de Soins) dont 5 
lits Neurovégétatifs. 

 

085 / 84 81 00  

vincent.maruccia@chrh.be  
 
3. Résidence Les Avelines, Rue Hubert Parent, 7 à  4520 Wanze. 
 

La Résidence Les Avelines a une capacité d’hébergement de 79 personnes âgées dont 6 
lits de 
court-séjour, répartis comme suit : 21 lits en M.R.P.A. et 52 lits en M.R.S. 
La Résidence dispose également d’un Centre de Jour pouvant accueillir 5 personnes en 
accueil de soins de jour et 3 personnes en accueil de jour. 
L’offre des services se complète également de 12 appartements en résidence-services. 

085 / 84 80 11  

geraldine.hoyoux@chrh.be  
 
4. Résidence Les Prés Brion, Rue de l’Arêne, 2a à 4500 Huy 
 

Cette nouvelle infrastructure de 113 lits, dont 75 M.R.S., construite en 2005 regroupe les 
concepts Maison de Repos, Maison de Repos et de Soins et Résidence Services (11 
appartements). 
 

085 84 84 11  

christine.bianchet@chrh.be  
 

5. Résidence Vallée du Hoyoux, Rue Sainte-Catherine,109 à 4500 Huy 
Résidence Service : rue Léon Thiry,1 à 4500 Huy 
La Résidence « Vallé du Hoyoux » a ouvert ses portes le 14 novembre 2019. 
‘Ce bâtiment comprendra entre 114 et 142 lits de maison de repos et entre 21 et 34 
Résidences-Services’. 

 

085/84.82.11  

isabelle.dequinze@chrh.be  
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Séniorie Hoyoum (Appartements),  Rue Saint Domitien, 4 à 4500 Huy 
 

Située au centre-ville, la Séniorie du Hoyoum est un immeuble d’appartements réservés au 
plus de 60 ans qui sont entièrement autonomes. 
 

085 / 84 84 28  

christian.trolin@chrh.be  
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13. INTERCOMMUNALE INTERSENIORS DE SERAING 
 

 
Avenue du Centenaire 400, 4102 Seraing-Ougrée 

Tél. 04/385 92 00 

L'Intercommunale des Seniors des Communes de la haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye 
« INTERSENIORS »  est une société coopérative de droit public qui a été créée en novembre 
2008, à l'initiative des villes et communes de Seraing, Waremme, Flémalle, Grâce-Hollogne, 
Neupré, Saint-Nicolas, de leur CPAS respectif et de l'Association Intercommunale de Soins et 
d'Hospitalisation (Hôpital du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye). 

INTERSENIORS exploite 791 lits d'hébergement pour personnes âgées, répartis en  

9 établissements: 

1. Résidence "Les Genêts" 
Adresse : Avenue du centenaire, 400 à 4102 Ougrée 
Tél. : 04 / 385 92 00 ou 04 / 385 92 87 
Directrice : Brigitte Grandchamps 
E-mail : brigitte.grandchamps@interseniors.be 
 

2. Résidence «Ange-Raymond Gilles» 
(remplace la Résidence « Lambert Wathieu » à Jemeppe-sur-Meuse) 
Adresse : Rue Haut-Vinâve, 7 à 4101 Jemeppe-sur-Meuse 
Tel : 04 / 279 02 00  
Directrice : Béatrice Kaminski - Anne Thonnart (à venir) 
E-mail : info@interseniors.be 
 

3. MRS "Le Centenaire" 
Adresse : Avenue du centenaire, 400 à 4102 Ougrée 
Tel : 04/385 92 00 
Directeur : Jean-Marc Reenaers 
E-mail :ean-marc.reenaers@interseniors.be 
 

4. Résidence "Eglantine" 
Adresse : Rue de Rotheux, 67 à 4100 Seraing. 
Tel : 04 336 22 25 
Directeur: Laurent Fringuellini 
 

5. Résidence "Les Lilas" 
Adresse : Rue Boverie, 484 à 4100 Seraing 
Tel : 04/336 04 32 
Directrice : Christelle Puffet 
E-mail: info@leslilas.be 
 

6. Résidence "Seigneurie du Val Saint-Lambert" 
Adresse : Rue du Monastère, 40 à 4100 Seraing 
Tél. : 04 / 338 96 96  
Directrice : Christelle Puffet 
E-mail: info@leslilas.be 
 

7. Résidence "Chantraine"  
Adresse : Rue Chantraine, 51 à 4420 Montegnée-st Nicolas 
Tel : 04/ 246 46 06 
Directrice : Christine Koopmansch 
E-mail : christine.koopmansch@interseniors.be 
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8. Résidence "Domaine du Château" 
Adresse : Rue des Hospitaliers, 13-1 à 4400 Flémalle 
Tél. : 04 / 225 77 00 
Directeur: Dominique Kaket 
E-mail: dominique.kaket@interseniors.be 
 

9. Résidence "Les Heures paisibles" 
Adresse : Avenue de la résistance, 4 à 4300 Waremme 
Tel : 019 / 33 88 00 
Directrice : Anne-Marie Lassignon 
E-mail : anne-marie.tassignon@interseniors.be 

L'Intercommunale propose aussi un accueil de jour aux résidences "Domaine du Château" à 
Flémalle (Centre de soins de jour "Espace Marguerite Yourcenar") et "Heures paisibles" à 
Waremme (Centre de soins de jour "La Cigale"). 
 

Contact : 
Martine Smetz,  
Sécrétaire générale INTERSENIORS  
martine.smetz@interseniors.be 
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14. ISPCC - INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE 
CHARLEROI 
 

 
 
L'ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) gère  
 

• un secteur hospitalier : le CHU de Charleroi, hôpital public, et  
• un secteur non hospitalier, composé de : 

- Trois maisons de repos et de soins : 
1. Résidence Heureux Séjour 
2. Résidence Quiétude 
3. Résidence Pierre Paulus 

- Un centre d'aide à la jeunesse : Cité de l’Enfance 
- Un service d'accueil spécialisé pour la petite enfance : L’Auberge du Maréchal Ney 
- Une crèche agréée par l'ONE : Les Bambis 

 
Les associés de l'ISPPC sont: 
 

• Le CPAS de Charleroi 
• l’ Université Libre de Bruxelles 
• la Province de Hainaut 
• et les communes de : Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, 

Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles. 
 

Les 3 maisons de repos et de soins: 
 
 

1. Résidence Heureux Séjour 
Avec une capacité de 122 lits dont 93 sont des lits MRS, 21 lits MRPA et 8 lits de court séjour. 
Rue de la Ferme 4 
6180  Courcelles 
Tél.: 071/92 36 70 
Directrice : Nathalie Bortolotto 
 

2. Résidence Quiétude 
Maison de Repos et de Soins de 124 lits 
Rue des Pinsons 20 
6110  Montigny-le-Tilleul 
Tél.: 071/92 36 30 
Directrice: Caroline Zulian 
 

3. Résidence Pierre Paulus 
Maison de Repos et de Soins de 122 lits MRS 
Rue de Pitié 19  
6 200  Châtelet 
Tél. : 071/92.36.50 
Directrice: Laurence Wilgaut 
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15. OCMW AALST 
 

 

 
 
 

OCMW-AALST 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst 
Tel.: 053/77 24 24 
info@ocmwaalst.be 
Directeur Ouderenzorg: Christiane De Kempeneer. 
	
OCMW-Aalst telt 4 woonzorgcentra en 3 serviceflatgebouwen: 
 

1. WZC Mijlbeke 
Albrechtlaan 119  
9300 Aalst 
 tel. 053 76 56 02 of 053 76 56 03  
wzcmijlbeke@aalst.be  
www.ocmwaalst.be/mijlbeke  
directeur : Hilde Van wesemael 
Het woonzorgcentrum telt 122 bedden. 
 

2. WZC De Hopperank 
Ninovesteenweg 121-  
9320 Erembodegem  
tel. 053 82 25 00  
wzcdehopperank@aalst.be  
www.ocmwaalst.be/dehopperank  
directeur: Sofie Saeys 
Slechts een paar jaar geleden werd in Erembodegem WZC De Hopperank geopend 
met plaats voor 96 bewoners.  
 

3. WZC Sint-Job 
Sint-Jobstraat 197  
9300 Aalst  
tel. 053 82 20 00  
wzcsintjob@aalst.be  
www.ocmwaalst.be/sint-job  
directeur: Jo Vandekerckhove 
In november van 2018 is een volledig vernieuwd WZC Sint-Job open gegaan waar 118 
bewoners verblijven.  
 

4. WZC De Faluintjes 
Baardegem-Dorp 28  
9310 Aalst 
tel. 052 25 31 00  
wzcdefaluintjes@aalst.be  
www.ocmwaalst.be/defaluintjes  
directeur: Sofie Dauw 
Sinds oktober 2018 nieuw in Baardegem: WZC De Faluintjes. Een woonzorgcentrum 
met 85 kamers.  
 

De OCMW-serviceflats zijn gelegen in Moorsel en Hofstade: 
• De Kaalberg (47 serviceflats) - Pachting 6 - 9310 Moorsel 
• Kareeloven (90 serviceflats) - Overbroekstraat 15 - 9308 Hofstade 
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16. OCMW BRUSSEL-STAD – CPAS BRUXELLES-VILLE 
 

 
Het OCMW van BRUSSEL STAD  beheert en exploiteert 5 woonzorgcentra: 
 
1. Huis Vesale  

Huis Vesale is gespecialiseerd is in het onthaal van demente personen (115 bedden 
waarvan 95 RVT-bedden) 
Contact: 
Huis Vesale, Cellebroersstraat 45 1000 Brussel tel.02 431 86 00  www.huisvesale.be 
Directeur: Michael Artisien 
 

2. Huis Heizel  
Huis Heizel heeft 148 bedden waarvan 86 RVT-bedden en 10 bedden voor comateuze 
bewoners). Huis Heizel is gelegen in een groen kader, dicht bij het Atomium. Het onthaalt 
148 bewoners, waarvan 55 in het rusthuis en 86 in het rust- en verzorgingstehuis. Het Huis 
vangt eveneens personen op van alle leeftijden die zich in een persisterende vegetatieve 
status of in een minimale bewustzijnstoestand bevinden (coma -10 bedden). 
Contact: 
Huis Heizel, Heizelstraat 3 1020 Brussel  tel.02 475 55 11 - huisheizel@ocmwbxl.brussels 
 www.huisheizel.be 

 
3. Residentie De Wilde Rozen / Les Eglantines  

De Wilde Rozen beschikt over 180 bedden (waarvan 107 RVT-bedden) en 43 
assistentiewoningen 
Contact: 
Residentie De Wilde Rozen / Les Eglantines, Pieter en Pauwelstraat 15  1120 Brussel   
tel. 02 260 15 11  dewilderozen@ocmwbxl.brussels   www.dewilderozen.be 
Directeur: Olivier Plusquin 

 
4. Residentie Sint-Geertruide  

De Residentie Sint-Geertruide, gesticht in 1799 door Gregorius s’Jongers, werd van de 
Wolstraat overgebracht naar een gebouw, gebouwd in 1980, gelegen op de hoek van de 
Blaesstraat en de Kapucijnenstraat. 
De Residentie Sint-Geertruide telt 168 bedden voor bejaarden, waaronder 66 bedden rust- 
en verzorgingstehuis en 102 rusthuisbedden. 
De 168 bedden zijn onderverdeeld in 114 individuele kamers, 15 dubbele kamers, 10 
appartementen voor koppels en 6 kamers met 3 bedden (met het oog op een maximaal 
comfort worden deze kamers meestal slechts door 2 personen ingenomen). 
Contact: 
Residentie Sint-Geertruide, Kapucijnenstraat 23a  1000 Brussel  tel. 02 563 18 00  
sintgeertruide@ocmwbxl.brussels 

 
5. Ter Ursulinen  

Ter Urselinen beschikt over 137 bedden waarvan 80 RVT-bedden. 
Gelegen op enkele passen van de Kapellemarkt, vlak bij de Zavel, beschikt het rust- en 
verzorgingstehuis "Ter Ursulinen" over een uitgestrekte tuin met bomen en bloemen, 
een echte groene oase in het hartje van Brussel.  

Contact: 
Ter Ursulinen, Ursulinenstraat 6  1000 Brussel  tel. 02 550 07 00    
ursulinen@ocmwbxl.brussels 
Directeur: Arne Kenis 
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Administratieve zetel OCMW: 
Hoogstraat 298a 
1000 Brussel 
 tel. 02 543 61 11 
 info@ocmwbxl.brussels 
 ocmwbxl.brussels 
 
Centraal onthaal OCMW: 
Hoogstraat 296 
1000 Brussel 
 tel. 02 543 63 39 
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17. OCMW DENDERMONDE 
 
 

   
 
Het OCMW van Dendermonde telt thans 3 woonzorgcentra: 
 
1. Woonzorgcentrum Aymonshof 
Gentsesteenweg 3, 9200  Dendermonde 
Tel.: 052-37 83 00 
wzc.aymonshof@ocmw.dendermonde.be 
Woonzorgcentrum Aymonshof telkt 155 woongelegenheden voor met 2 afdelingen voor 
personen met dementie. 
Het centrum voor kortverblijf met een capaciteit van 5 bedden maakt deel uit van het 
woonzorgcentrum Aymonshof en biedt kortdurende opvang om de thuiszorg te ondersteunen en 
tijdelijk te ontlasten en om te herstellen na een ziekenhuisverblijf 
 
2. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius 
Rosstraat 66, 9200  Dendermonde 
Tel.: 052-25 09 50 
wzc.sintvincentius@ocmw.dendermonde.be 
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode telt 66 woongelegenheden.  
 
3. Woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk 
Gasthuisstraat 136, 9200  Dendermonde 
Tel.: 052-25 19 40 
wzc.hofterboonwijk@ocmw.dendermonde.be 
Woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde telt 97 woongelegenheden. 
 
Nieuw woonzorgcentrum Baasrode (ter vervanging van WZC Sint-Vincentius en WZC Hof 
ter Boonwijk). 
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 12 mei 2020 het financieel plan en het bestek 
voor	het nieuwe woonzorgcentrum in Baasrode goed.	
 

De bestaande gebouwen van de woonzorgcentra Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-bij-
Dendermonde en Sint-Vincentius in Baasrode zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer 
aan de steeds strenger wordende erkenningsvereisten.  
 

Om de erkenningen niet te verliezen was een grondige aanpak van beide woonzorgcentra 
noodzakelijk. Tijdens de OCMW-raad van 20 mei 2014 werd er geopteerd voor een 
vervangingsnieuwbouw op de site van Sint-Vincentius waarin beide woonzorgcentra worden 
gefusioneerd.  
 

De eerste fase van de uitvoering zou idealiter starten in het voorjaar van 2021.  
Met betrekking tot de exploitatie en vanuit financieel oogpunt dient het woonzorgcentrum steeds 
zijn capaciteit te behouden gedurende de uitvoering.  
Daarom wordt er gekozen voor een gefaseerd bouwproject waarbij gedeeltelijk nieuwgebouwd 
en ingehuisd wordt.    
 

In het voorjaar van 2023 zou de laatste fase normaal gezien in gebruik genomen kunnen worden. 
 
Naast deze bestaande en nieuw te bouwen woonzorgcentra beschikt het OCMW ook over 2 
groepen van  assistentiewoningen: 
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1. Assistentiewoningen Klein Kwartier, Lodewijk Dosfelstraat 10, 9200 Dendermonde 
(50 woningen). 
 

2. Assistentiewoningen Zilverpand, Nieuwburcht 10, 9200 Dendermonde (70 
woningen). 

 
Contact: 
OCMW Dendermonde 
Sociaal Huis 
Gentsesteenweg 19200  Dendermonde 
052-37 85 51 
ouderenenthuiszorg@ocmw.dendermonde.be 
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18. OCMW ELSENE – CPAS IXELLES 
 
 

 
 
 
Het OCMW van Elsene beschikt over twee rusthuizen voor senioren: de residentie Jean van 
Aa een rust- en verzorgingstehuis, en de residentie Uren van Geluk een rusthuis. 
 
Le CPAS d’Ixelles possède deux résidences pour seniors : la résidence Jean van Aa qui est 
une maison de repos et de soins et la résidence Les Heures Douces est une maison de 
repos. 
 
1. RESIDENTIE JEAN VAN AA is een erkend rust- en verzorgingstehuis. 

Sinds juni 2011 is het gevestigd in een nieuw gebouw met een capaciteit van 180 bedden. 
 

Residentie Jean Van Aa  
Boondaalsesteenweg 104 - 1050 Elsene 
Tel. : 02.641.56.00 
rva.cpasxl@cpasixelles.brussels 
 

Directrice: Olena Shodrynha 
 
2. RESIDENTIE UREN VAN GELUK is een rusthuis met studio’s voor 88 bewoners. 
 

Residentie Uren van Geluk 
Victor Greysonstraat 53 - 1050 Elsene 
Tél. : 02.627.35.30 
residence.heures.douces@cpasixelles.brussels 
 

Directrice : Deborah Dedeurwarder 
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19. OCMW GENT 
 
 

 
 
Naast een uitgebreide dienstverlening aan de Gentse bevolking beheert en exploiteert het 
OCMW van Gent 5 woonzorgcentra: 
 

1. Woonzorgcentrum De Liberteyt  
Vroonstalledries 22, 9032 Gent 
Tel.: 09 216 10 00 
Er is plaats voor 122 bewoners en 3 plaatsen voor kortverblijf. 
De Liberteyt is de opvolger van het vroegere rustoord Sint-Jozef, dat ook aan de 
Vroonstalledries in Wondelgem stond en volledig afgebroken is. De naam van De 
Liberteyt verwijst naar het eerste tehuis dat in 1834 ook al op deze locatie werd 
gebouwd. 
 

2. Woonzorgcentrum De Vijvers  
Walstraat 1, 9050 Gent 
Tel.: 09 266 30 66 
ocwmgent@ocmw.gent.be 
Er is plaats voor 174 bewoners: 21 woningen voor koppels, 96 grote 
eenpersoonswoningen en 51 kleinere eenpersoonswoningen. 

 

3. Woonzorgcentrum Het Heiveld  
Antwerpsesteenweg 776, 9040 Sint-Amandsberg 
Tel.: 09 266 31 11 
ocmwgent@ocmw.gent.be 
Woonzorgcentrum Het Heiveld heeft 177 plaatsen voor langdurige opname, 3 plaatsen 
voor kortverblijf en 15 plaatsen voor dagverzorging. 
 

4. Woonzorgcentrum Zonnebloem 
Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde 
Tel.: 09 241 78 11 
ocmwgent@ocmw.gent.be 
Woonzorgcentrum Zonnebloem heeft een capaciteit van 130 plaatsen voor langdurige 
opname en 4 plaatsen voor kortverblijf. 
 

5. Woonzorgcentrum Zuiderlicht 
Zuidbroeke 8, 9030 Mariakerke 
Tel.: 09 241 78 11 
ocmwgent@ocmw.gent.be 
Zuiderlicht is het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent,  
waar 144 hulpbehoevende Gentse senioren kwaliteitsvol kunnen wonen en leven. Het 
ligt in een groene en rustige omgeving in Mariakerke. Hert woonzorgcentrum is in 
maart 2019 gestart met de opvang van geïnterneerde 50-plussers met een mentale 
beperking. Onder de 144 bewoners zijn er naast ouderen ook personen met 
jongdementie of een verstandelijke beperking. 
 

Bestuur: 
Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn (ofwel de OCMW-raad). 
De Gentse gemeenteraad telt 53 gemeenteraadsleden, inclusief het college van burgemeester 
en schepenen. Alle gemeenteraadsleden zijn ook lid van de OCMW-raad. De leden van het 
college zijn tevens lid van het vast bureau.  
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Het bestuur bestaat uit volgende leden: 
Burgemeester: Mathias De Clercq  
Schepenen: Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruyenaere, Astrid De Bruycker, Sami 
Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy 
Coddens (schepen Sociale Zaken) 
Voorzitter van de gemeenteraad: Zeneb Bensafia 
Ondervoorzitter van de gemeenteraad: Christophe Peeters 
Raadsleden: Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schietekatte, Elke 
Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D’Hose, Veli Yüksel, Sven Taelderman, Jef Van Pee, Sandra 
Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De decker, Mieke 
Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El-Bazioui, Tom De 
Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris 
Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, 
Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, 
Caroline Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Nicolaas Vanden Eynden, Alana Herman. 
 
Contact departement Ouderenzorg OCWM Gent: 
 

Directeur Ouderenzorg OCMW Gent: Pascale Hulpiau 
Onderbergen 84, 9000 Gent 
Tel.: 09 266 93 63 
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20. OCMW GERAARDSBERGEN 

 
 
Het OCMW van Geraardsbergen telt 2 woonzorgcentra: 
 
1. Woonzorgcentrum De Populier 

 

Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054 43 38 00 
populier@geraardsbergen.be 
Het woonzorgcentrum De Populier heeft 90 verblijfplaatsen. 
Het centrum voor kortverblijf De Populier heeft 3 gastenkamers in het woonzorgcentrum. 
 
2. Woonzorgcentrum Denderoord 

 

Hoge Buizemont 247, 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054 43 28 11  
denderoord@geraardsbergen.be. 
Woonzorgcentrum Denderoord heeft een capaciteit van 131 bedden en bevindt zich net buiten 
het stadscentrum van Geraardsbergen in een groene en rustige omgeving. Het gebouw, van 
oudsher gekend als het ‘sana’ werd destijds op één van de hoogste punten van 
Geraardsbergen gebouwd. De zuivere lucht en de prachtige, rustige omgeving waren destijds 
een kuuroord voor longpatiënten. 
 
Contact OCMW: 
 

Sociaal Huis  
Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 0800 16 21 6 
sociaalhuis@geraardsbergen.be 
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21. OCMW HASSELT 
 

 
 
Het OCMW van Hasselt heeft 2 woonzorgcentra in beheer en in exploitatie:  
 

1. Woonzorgcentrum Hogevijf – Campus Stadspark 
150 woongelegenheden 
Zeven Septemberlaan 17, 3500 Hasselt 
Tel.: 011/ 88 84 84 

 

2. Woonzorgcentrum Hogevijf – Campus Banneux 
120 woongelegenheden 
Hadewijchlaan 74, 3500 Hasselt 
Tel.: 011/ 88 84 84 

 

Verder verleent OCMW Hasselt nog volgende dienstverlening mbt ouderenvoorzieningen: 
 

• Centrum voor Kortverblijf 
• Dagverzorgingcentrum 
• Assistentiewoningen Hogevijf 

o Campus Stadspark (15 seniorenflats) 
o Campus Banneux (22 assistentiewoningen) 
o Campus Rederijkers (30 assistentiewoningen) 

• Lokaal Dienstencentrum 
• Seniorenloket 

 
Deelname van OCMW Hasselt aan de netwerkvereniging “AUDIO” : openbare instelling 
 

Onder de benaming “Audio” wordt door de OCMW’s van Aalst, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, 
Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout in uitvoering van titel VIII, 
hoofdstuk I, van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn (het OCMW-decreet genoemd) een vereniging opgericht.  
De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het OCMW-
decreet.  
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten 
van de deelgenoten tot doel.  
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel 
onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele 
audits, en alle daaraan gerelateerde adviesverlening.  
Niet limitatief kan in de toekomst ook gedacht worden aan activiteiten met betrekking tot 
organisatieontwikkeling, interne controle en kwaliteitsondersteuning.  
 
Contact: 
 

OCMW HASSELT 
Limburgplein 1A,  
3500 Hasselt 
Tel.: 011 23 90 00 
ocmw@hasselt.be 
 

Departementshoofd Ouderenbeleid HOGEVIJF bij Stad Hasselt: Veerle Vanlook 
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22. OCMW KORTRIJK – ZUSTERS AUGUSTINESSEN 
 
De vzw Zusters Augustinessen bieden woonzorg op maat binnen de zorginstellingen en 
nevendiensten van het OCMW Kortrijk.  
Met andere woorden, voor haar woonzorgcentra doet het OCMW van Kortrijk beroep op de vzw 
Zusters Augustinessen. 
 

Zusters Augustinessen vzw groepeert 5 woonzorgcentra in de stad Kortrijk :   

• WZC SINT-JOZEF, Condédreef 16 8500 KORTRIJK (directeur: Kris Vermael) (*) 
 

• WZC TER MELLE, Mellestraat 15 8501 HEULE (directeur: Frank Claerhout) 
 

• WZC BIEZENHEEM, Hendrik Dewildestraat 10 8501 BISSEGEM (directuer: Kris Vermael) 
 

• WZC DE WEISTER, Lijsterstraat 2 8511 AALBEKE (directeur: Jan Goddaer) 
 

• WZC DE ZON, Zomerplein 4 8510 BELLEGEM (directeur: Jan Goddaer) (**) 
 
(*) In WZC Sint-Jozef werden 48 bedden afgebouwd. De kamers waren volgens de huidige normen veel te 
klein. Het zorgcentrum werd grondig gerenoveerd. 
 
(**) WZC LICHTENDAL (gesloten en vervangen door WZC DE ZON) 
In mei 2016 ging het OCMW van start met de werken voor de nieuwe woonzorgcampus aan de 
Bellegemkerkdreef in Bellegem. De campus biedt plaats aan 96 wooneenheden in het 
WOONZORGCENTRUM DE ZON en 24 sociale flats die door de specifieke inrichting geschikt zijn voor 
levenslang wonen en voor mensen met een beperking. Vanaf medio 2019 zal de site in gebruik genomen 
worden. 
 
 
 

Contact Zusters Augustinessen  van O.L.Vrouw  : Budastraat 37, 8500 Kortrijk 
 

Contact OCMW : Budastraat 27, 8500 Kortrijk (056/24 48 00) 
 
Algemeen coördinator vzw Zusters Augustinessen Kortrijk – OCMW Kortrijk:  
 
Frank Claerhout 
frank.claerhout@ocmwkortrijk.be 
tel. 056/24 44 00 
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23. OCMW OOSTENDE – ZORG AAN ZEE 
 
 

 
 
 

OCMW Oostende beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra en 2 serviceflats: 
 
1. WZC DE BOAREBREKER  
 

Zorg aan Zee WZC De Boarebreker heeft een capaciteit van 94 bedden. Naast een 
woonzorgcentrum is er een centrum voor kortverblijf met 2 bedden.. 
 

Kaïrostraat 82 
Tel: 059 59 24 00 
 

Contactpersoon: Brigitte Waschulewski, dagelijks verantwoordelijke, tel 059 59 24 60 
e-mail : woonzorg@oostende.be 

 
2. WZC ALPHONSE LACOURT  
 

Zorg aan Zee WZC Alphonse Lacourt heeft een capaciteit van 152 bedden. Naast een 
woonzorgcentrum is er een centrum voor kortverblijf met 6 bedden waarvan 4 palliatief 
kortverblijf. 
 

Rode-Kruisstraat 10 
8400 Oostende 
Tel: 059 59 27 00 
 

Contactpersoon: Björn Pannecoucke, dagelijks verantwoordelijke, tel 059 59 27 60 
woonzorg@oostende.be of socialedienstwzc@oostende.be     
 

Serviceflats van het OCMW: 
 

1. Serviceflat ’t Staketsel, Kaïrostraat 86 (60 woongelegenheden) 
 

2. Serviceflat De Zeeparel, Torhoutsesteenweg 19-23 (33 woongelegenheden) 
 

 
Contact: 
	

OCMW Campus 
Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende 
Tel.: 059 59 10 10 
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24. OCMW OUDENAARDE 
 
 

 
 
OCMW Oudenaarde beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra en 2 GAW (Groepen van 
Assistentiewoningen) 
 
De woonzorgcentra zijn: 
 

1. Woonzorgcentrum Meerspoort 
Woonzorgcentrum Meerspoort biedt plaats voor 109 bewoners verspreid over vier 
afdelingen. Er is een goedkeuring voor 65 woongelegenheden met bijkomende erkenning 
(RVT) 
 

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde 
Tel. 055/460 611 
meerspoort@ocmwoudenaarde.be 

 
2. Woonzorgcentrum Scheldekant 

Woonzorgcentrum Scheldekant bevindt zich in deelgemeente Eine en ligt vlakbij de 
kerk.  Er is plaats voor 60 bewoners verspreid over drie afdelingen. Er is een goedkeuring 
voor 35 woongelegenheden met bijkomende erkenning. 
 

Kannunikenstraat 117, 9700 Oudenaarde 
Tel. 055/602 361 
scheldekant@ocmwoudenaarde.be 
 

Bovendien beschikt het OCMW over: 
 

Assistentiewoningen Leupeheem, Meerspoort 30. 
 

Dagverzorgingscentrum Hastings, Kannunikenstraat 117. 
 
Het managementteam bestaat uit:  
 

Algemeen directeur Luc Vanquickenborne (voorzitter); Burgemeester Marnic De 
Meulemeester; Adjunct directeur Geert De Meyer; Financieel directeur Saskia Van 
Cauwenberghe; Adjunct financieel directeur Piet De Rijcke; Helena Ackaert; Piet Blondeel, 
Maaike Bockstal; Karolien Gabriel; Bert Vandepoele, Geert Leliaert. 
 
Contact: 
 

OCMW OUDENAARDE 
Meerspoort 30 
9700 Oudenaarde  
T : 055 460 611 
E : info@ocmwoudenaarde.be 
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25. OCMW UKKEL - UCCLE 
 

 
 
 
OCMW - CPAS  
Chaussée d’Alsemberg – Alsembergsesteenweg 860 1180 Uccle-Ukkel 
Tel. 02 370 75 11 
cpas.uccle@publilink.beE-Mail:   
 
De rusthuizen van het OCMW van Ukkel zijn: Brugmann Tehuis en Domein Neckersgat. 
In een  groene omgeving liggen deze woonzorgcentra waar senioren ontvangen, gehuisvest en 
verzorgd worden door de teams van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel. 

1. Domein Neckersgat, Achillle Reisdorfflaan 36, 1180 Ukkel – 02 370 80 11 
Het rusthuis  heeft een capaciteit van 95 bedden. 

	
2.    Brugmann Tehuis, Egide Van Ophemstraat 3, 1180 Ukkel – 02 370 62 00 
       Het rusthuis heeft een capaciteit van 146 bedden. 
 
Directie: Mevr. Noémie Houbrechts 
 
Contact: 
 

Egide van Ophemstraat, 3 
1180 Ukkel 
Tel : 02/370.62.00 
Fax : 02/370.62.25 Mail : accueil.hb@cpasuccle.be 
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26. OCMW WEVELGEM 
 

 
 
Het OCMW van Wevelgem beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra en biedt daarnaast tal 
van diensten aan aan de lokale bevolking. 
 

1. WZC ELCKERLYC  
Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 55 20 
maakt deel uit van het ouderen- en dienstencentrum Elckerlyc en dat verder bestaat 
uit: 
• Centrum voor kortverblijf Elckerlyc  
• Lokaal dienstencentrum Elckerlyc  
• Assistentie woningen Ter Meersch 
Directeur WZC Elckerlyc: Sylvie Desmet 

 
2. WZC HET GULLE HEEM  

Gulleheemlaan. 20. 8560. Wevelgem 
Tel.: 056 43 20 90 
maakt deel uit van het centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem.  
Directeur: José Lecoutere (jose.lecoutere@ocmwwevelgem.be 
gulleheem@ocmwwevelgem.be. 
Dit centrum voor ouderenzorg en thuiszorg beschikt daarnaast ook nog over:  
§  het Centrum voor Kortverblijf De Tussentijd met 4 kamers  
§  20 assistentiewoningen   Het Kader 
§  15 assistentiewoningen Tilia 
§  15 aanleunwoningen De Processieweg  
§  het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt  
§  het restaurant De Afspanning 
§  de dienst thuisbezorgde maaltijden  
 

Contact: 
 

Sociaal Huis 
Deken Jonckheerestraat 9 
8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 55 00 
secretariaat@wevelgem.be 
http://www.wevelgem.be/welzijn 
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27. TER KEMPEN (Meerhout) (WV) 
 
Ter Kempen vzw is een woon-en zorgcentrum in Meerhout voor ouderen met dementie of een 
ruimere mentale, cognitieve en/of psychische aandoening. Het centrum is onderverdeeld in twee 
leefgemeenschappen van 25 bewoners en is gericht op een veilige, herkenbare en geborgen 
omgeving met ruimte voor sociaal contact buitenshuis. 
 

Ter Kempen is ontstaan vanuit een project waarin 7 OCMW’s zich engageerden, vanuit de nood 
die er in de jaren 80 was naar meer opvang- en verzorgings-mogelijkheden voor mensen met 
een dementiestoornis. Het ging over de OCMW’s van Meerhout, Balen, Laakdal, Ham, 
Tessenderlo, Retie en Dessel.  Welzijnszorg Kempen trad op als bouwheer.  
 

Ter Kempen werd een VZW met een PPS-structuur (publiek-private samenwerking). 
 

Op 13/5/2005 opende Ter Kempen zijn deuren voor de eerste bewoner. 
 
Er startte in het najaar van 2005 ook een structurele samenwerking met OPZ Geel. Ter Kempen 
zou tegemoetkomen aan de opvang van een groep zwaar zorgbehoevende bejaarden met een 
gestabiliseerde psychiatrische aandoening. In principe komen deze mensen in aanmerking voor 
opname in RVT maar door gebrek aan aangepaste infrastructuur en expertise stellen zich een 
aantal problemen. Vaak leidden deze tot uitsluiting en vereenzaming van dit concrete doelpubliek. 
Het engagement van OPZ liep aanvankelijk tot 2008 voor 15 bedden. In 2008 werd dit 
engagement hernieuwd en uitgebreid tot 24 bedden. 
 
Huidige organisatie 
 

De PPS-structuur bleef bestaan, alsook de samenwerking met het OPZ.   
’t Volderke in Meerhout maakt deel uit van de organisatie als private partner. ‘t Volderke telt 2 
tehuizen voor volwassenen met een fysische handicap, met name “Levensboom” en “De 
Windroos”. 
 

Vanaf 01/01/2016 stapte OCMW Tessenderlo uit de organisatie. 
 

Dankzij de kennis en de mankracht van de verschillende partners en de samenwerking met het 
OPZ kan Ter Kempen rekenen op een degelijk en goed onderbouwd bestuur. 
  

 De VZW-vorm refereert naar een private vorm van bestuur waar inhoudelijke doelstellingen 
enerzijds en financieel evenwicht anderzijds primeren op politieke structuren.   
 
Recent, sinds maart 2017 maakt Ter Kempen deel uit van de Zorgvereniging die opgericht werd 
door Welzijnszorg Kempen.  
Welzijnszorg Kempen verenigt de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turhout en vormt een 
sterke regionale speler in de realisatie van eenbetere zorgverlening, een betere 
gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen. 
 
 

                                            
 
Contact : 
 

Ter Kempen vzw 
Smissestraat 8 
2450 Meerhout 
014/25 45 80 
info@terkempen.be 
 

directeur: Carine Belmans 
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28.VITAS 
 

 
 
VitaS is de overkoepelende organisatie voor seniorenzorg van de gemeenten Bocholt, Hechtel-
Eksel, Oudsbergen en Peer. De intergemeentelijke samenwerking dateert van 1906 (zie 
historiek). 
VitaS beheert drie woonzorgcentra, namelijk Perrehof (het vroegere Sint-Antoniusrusthuis) in 
Peer, Den Boogerd in Hechtel-Eksel en Kloosterhof in Oudsbergen.   
Vanaf 01/01/2019 nam VitaS het beheer van de assistentiewoningen en woonzorgcentrum 
Reigersvliet van Leopoldsburg over. 
 
Historiek 
• 1906: oprichting van een wedergemeentelijke vereniging met de gemeenten Peer, Kleine-

Brogel en Grote-Brogel 
• 06/04/1908: eerste steenlegging – 03/05/1910 inwijding. 
• 29/03/1974: eerste spadesteek voor de bouw van het nieuwe rustoord wordt gestoken te 

Peer met op 27/10/1979 de officiële inhuldiging. 
• 26/06/1989: omvorming naar een intercommunale vereniging. 
• Begin 1993: uitbreidingswerken voor 60 woongelegenheden waarna op 09/09/1994 de 

officiële inhuldiging en ingebruikname plaatsvond. 
• Voorjaar 2004: omvorming van een intercommunale naar een opdrachthoudende vereniging. 
• 2007: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te  Oudsbergen met op 

19/12/2008 de officiële inhuldiging. 
• 2011: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te Hechtel-Eksel met op 

17/12/2012 de ingebruikname. 
• Voorjaar 2012: opstart van een dagverzorgingscentrum zowel op de campus te Peer als de 

campus te Oudsbergen 
• 2012: door de vele uitbreidingen en het aanwezig zijn op meerdere locaties drong een 

nieuwe naam zich op. De naam opdrachthoudende vereniging Sint Antonius werd dan ook 
omgevormd naar de korte maar krachtige benaming VitaS. 

• 2018: uitbreiding van VitaS met campus Reigersvliet, DVC de Kiosk en 
serviceflats/assistentiewoningen voorheen uitgebaat door het OCMW van Leopoldsburg. 

• 2020: uitbreiding van VitaS met assistentiewoningen De Perre en De Zwaen te Peer. 
• 2022: uitbreiding van VitaS met campus Beringen: WZC Corsala, CDV Corsala en GAW ter Linden 

voorheen uitgebaat door het OCMW van Beringen. 
 

VitaS telt 4 woonzorgcentra 
In het kader van het totaal aanbod van VitaS in de 4 zorgcampussen telt de groep 4 
woonzorgcenta: in elke zorgcampus – en in elke deelnemende gemeente -  is er een 
woonzorgcentrum: 
 
1. WZC HET PERREHOF  (de nieuwe benaming van het vroegere WZC Sint-Antonius) in 

Peer omvat 145 bewonerskamers, en een  erkend CDV nl. CDV De Hortus. 
Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer 
Tel.: 011/49 26 12 
Campusdirectrice: Carla Wouters 
 

2. WZC KLOOSTERHOF in Oudsbergen werd geopend in het najaar van 2008 en omvat 75 
bewonerskamers waarvan 3 voor CVK, en een erkend CDV nl. CDV De Graankorrel. 
Kantonnierstraat 6, 3670 Oudsbergen 
Tel.: 011/49 26 31 
Campusdirectrice: Evi Waelburgs 
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3. WZC DEN BOOGAARD in Hechtel-Eksel is de campus dewelke werd geopend in het 
najaar van 2012 en omvat 93 bewonerskamers waarvan 3 voor CVK. Daarnaast is er in 
2020 een CDV nl. CDV De Bolster geopend. 
Nieuwstraat 17, 3940 Hechtel-Eksel 
Tel.: 011/49 26 52 
Campusdirectrice: Leen Lavreysen. 

 
4. WZC REIGERSVLIET in Leopoldsburg is de campus die het laatst is toegetreden tot 

VitaS. Deze omvat 65 woongelegenheden en 5 kamers voor kortverblijf. Daarnaast is er 
nog een erkend CDV aanwezig nl. CDV De Kiosk. 
De Wittelaan 3, 3970 Leopoldsburg 
Tel. 011/49 00 67 
Campusdirecteur: Dirk Trappeniers. 
 

Het aanbod van de ouderenvoorzieningen van Vitas in de 5 gemeenten ziet er als volgt 
uit: 
 

Campus Peer (Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer – tel. 011/49 26 00) 
Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: WZC Het Perrehof  
Centrum voor dagverzorging: De Hortus  
Zelfstandig wonen: GAW De Perre , GAW De Zwaen  en Residentie Sint Antonius 
 

Campus Oudsbergen (Kantonnierstraat 6, 3670 Oudsbergen - tel. 011/49 26 20) 
Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: WZC Kloosterhof  
Centrum voor dagverzorging: De Graankorrel 
 

Campus Hechtel-Eksel (Nieuwstraat 17, 3940 Hechtel-Eksel – tel. 011/49 26 40) 
Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: WZC Den Boogerd  
Centrum voor dagverzorging: De Bolster  
Zelfstandig wonen: GAW De Bloesem 
 

Campus Leopoldsburg (De Wittelaan 3, 3970 Leopoldsburg – tel. 011/49 00 60) 
Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: WZC Reigersvliet  
Centrum voor dagverzorging: De Kiosk  
Zelfstandig wonen: GAW Eyckerheide , SF Chazal  en SF 't Heppens Hof  
 

Campus Beringen (vanaf juni 2021)  
Woonzorgcentrum Corsala,  
Centrum voor Dagverzorging Corsala, en  
Zelfstandig wonen: GAW ter Linden (overgenomen van het OCMW van Beringen) 
 
VitaS is een opdrachthoudende vereniging 
	

De Raad van Bestuur telt 4 leden, 1 uit elke gemeente. De voorzitter wordt door henzelf uit de 
leden gekozen.. . 
Daarnaast is er de Algemene Vergadering die is samengesteld uit de vertegenwoordigers van 
de deelnemende gemeenten (meestal de burgemeester) en worden door de deelnemende 
gemeenteraden rechtstreeks aangewezen voor elke samenkomst. 
Tenslotte is er de algemeen directeur die de dagelijkse verantwoordelijke van de 
opdrachthoudende vereniging is en tevens hoofd van het personeel. 
 
Hoofdzetel van VitaS: 
J.H. Leynenstraat 30, 3990 Peer 
+32 (0) 11 49 26 60 
 
Algemeen directeur: Chris Demilder 

info@vitas.be - www.vitas.be  
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29. VIVALIA  INTERCOMMUNALE 
 

 
 

Vivalia est une intercommunale de soins de santé belge créée le 21 octobre 2008 avec 
comme but la gestion des services hospitaliers et des soins de santé dans les 
47 communes affiliées (toutes les 44 communes de la province de Luxembourg et 3 autres de 
la province de Namur). 
 

Historique : 
La société hospitalière Vivalia SCRL, basée à Bastogne, existe depuis le 18 juin 1974. 
Le 7 mai 2008, la Coordination Hospitalière Luxembourgeoise (CHL, créée le 18 mai 2004) signe 
un accord avec l'ensemble des intercommunales hospitalières luxembourgeoises pour la 
création d'une intercommunale unique de santé.  
Le 21 octobre 2008, la fusion au sein de la nouvelle entité s'opère, donnant naissance à 
l'intercommunale transfrontalière Vivalia qui entre en fonction le 1er janvier 2009 : 
« L’Association intercommunale Vivalia a été constituée aux fins de créer, d’acquérir, de gérer 
et d’exploiter sur le territoire de ses associés, des institutions médico-sociales telles que cliniques, 
maternités, centres de santé, homes pour personnes âgées ou pour enfants, institutions pour 
enfants handicapés et centres d’accueil ainsi que d’organiser et gérer tout service s’occupant au 
sens large d’assistance et de soins extra-hospitaliers ».  
 

Au sein de VIVALIA, il y a le secteur : «Prise en charge de la personne âgée », intégrant la 
gestion les 4 maisons de repos - maisons de repos et de soins. Celles-ci accueillent les 
personnes valides, en perte d’autonomie physique et/ou psychique, invalides, désorientées 
(démence, maladie d’Alzheimer...). 
 

1. Seniorie de Sainte-Ode 
Allée de Celly 5, 6680 Saint-Ode 
Tél. : 084/24 50 10 
Direction : Julie Francois  
E-mail : julie-francois@vivalia.be 

 

2. Résidence La Bouvière  
Rue de la Bouvière, 14C - 6690 VIELSALM 
Téléphone : 080/800.100 
Direction :Julie CORNIL 
Email : julie.cornil@vivalia.be 

 

3. Saint-Antoine 
Rue de Mageroux 55 - 6762 Virton  
Tél: 063 211 600 
Direction : Jean-Yves WILKIN 
Tél.: 063/21.16.80 ou 063/21.16.92 - GSM: 0495/24.98.02 
Email : jeanyves.wilkin@vivalia.be 
 

4. Résidence Val des Séniors 
Rue des Chênays 121 - 6921 Chanly 
Tél.: 084 388 911 
Direction: Madame Ludivine GHELEIN 
Téléphone : 0491/863867 
Email : Ludivine.Ghelein@vivalia.be 

 
Contact VIVALIA Pôle “Extra Hospitalier”: 
 

M. Olivier BINET, Directeur général adjoint Pôle "Extra hospitalier" 
Tél: 061/62 00 70 - E-mail : deh@vivalia.be 
Route des Ardoisières, 100 - 6880 BERTRIX 
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30. WELZIJNSVERENIGING DE ZILVEREN ZWAAN – HEIST-OP-DEN-
BERG (WV) 
 
De Heistse Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaf op 14 september 2021 het akkoord voor de 
oprichting van de welzijnsvereniging 'De Zilveren Zwaan' - uw welzijn, onze zorg.  
De vereniging werd vanaf 1 januari 2022 opgericht en tegen 1 januari 2023 worden de 
verschillende diensten in die vereniging ondergebracht. 
 

Het OCMW van Heist-op-den-Berg biedt al meer dan 43 jaar openbare (ouderen)zorg. Die omvat 
zowel residentiële zorg als thuiszorg.  
 

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan heeft tot doel het organiseren van activiteiten die het 
mogelijk maken om, hetzij zelf, hetzij in samenwerking met andere partners, een gepast, 
kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen. Daaronder wordt verstaan: 
residentiële en semi-residentiële zorg, thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp en dit met 
alle middelen die haar hiertoe worden geboden door de toepasselijke regelgeving. 
 

Vanaf 1 januari 2023 zal de welzijnsvereniging de volgende activiteiten exploiteren: 
 

• Woonzorgcentrum Berkenhof 
• Maaltijdbedeling 
• Poetsdienst met en zonder dienstencheques 
• Minder Mobielen Centrale 
• Gezinshulp inclusief jobcreatie + persoonlijke alarmsysteem. 
 
De welzijnsvereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tien 
afgevaardigden van het OCMW Heist-op-den-Berg,verkozen door en uit de leden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Heist-op-den-Berg: 
Luc Vleugels (voorzitter), Eddy Gorris,Tamara Ceuppens, Kelly Van Tendeloo, Eva Van den 
Brand, Sarah Wouters, Jan Baestaens, Dirk Van Noten, Karen Michiels, Ilse Heremans 
 
Het directiecomité bestaat uit de voorzitter en de algemeen directeur van de welzijnsvereniging, 
de schepen van Zorg en de adjunct-algemeen directeur van het lokale bestuur. 
 
Contact: 
 

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan 
Kerkplein 17 
2220 Heist-op-den-Berg 
Tel. 015/46 15 10 
secretariaat@huist-op-den-berg.be 
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31. WELZIJNSVERENIGING HET DAK IOW  KNOKKE-HEIST (WV)  

 
 
De Welzijnsvereniging Het Dak (nieuwe naam sedert 1 januari 2002 in opvolging van de oorspronkelijke 
naam ’Autonome  Vereniging Het Dak’) is een OCMW-vereniging die opgericht is krachtens de 
bepalingen van de OCMW-wet van 8 juli 1976 die toelaat bepaalde OCMW-diensten te 
verzelfstandigen en onder afzonderlijk bestuur te plaatsen. 
De vereniging heeft publieke rechtspersoonlijkheid, net als het OCMW en de gemeente 
De Welzijnsvereniging heeft een algemene vergadering en een raad van bestuur. 
Twee deelgenoten die paritair in de bestuursorganen vertegenwoordigd zijn, zijn enerzijds het 
gemeentebestuur van Knokke-Heist en anderzijds het OCMW van Knokke-Heist. 
 

De Welzijnsvereniging Het Dak overkoepelt 3 instellingen: 2 woonzorgcentra en 1 groep van 
assistentiewoningen 
 

De woonzorgcentra zijn: 
 

1. WZC DE NOORDHINDERD, dat geopend werd op 01/01/1981; Noordhinder 31, 8300 
Knokke-Heist (tel. 050/53 00 80 – fax 050/51 64 62 – dak@knokke- heist.be. Het 
woonzorgcentrum heeft  150 kamers en 5 kortverblijfkamers. 
 

2. WZC ONZE-LIEVE-VROUW VAN TROOST (bestaat reeds sinds 1893) Rustoordstraat 
1, 8300 Knokke-Heist (tel. 050/61 39 37 – fax 050/62 58 50 – dak@knokke- heist.be). 
Het woonzorgcentrum heeft 115 éénpersoonskamers, 12 tweepersoonskamers en 2 
echtparenkamers. 

 

In 2018 startte de bouw van een nieuw gemeentelijk woonzorgcentrum in de 
Westkapellestraat in Westkapelle. Omdat het huidige Onze-Lieve-Vrouw van Troost fel 
verouderd is, opteerde overkoepelend orgaan Het Dak voor een nieuwbouw. De opening 
was oorspronkelijk voorzien eind 2020. Door de coronacrisis heeft de bouw echter 
vertraging opgelopen. De bouwwerkzaamheden duurden tot november 2021. Een 
verhuis is gepland voor het begin van 2022 

 

De serviceflats Residentie Mardyck, die geopend werden in 1994, zijn gelegen in de 
buurt van WZC De Noordhinder, nl. op Noordhinder 39 (tel. 050/53 00 80 – dak@knokke- 
heist.be)  Er loopt thans een ‘Project optimalisatie Groep Assistentiewoningen de 
Mardyck.’ 

 

Raad van Bestuur:  
 

Kathleen van der Hooft, voorzitter 
Bert De Brabandere 
Olivier Bodyn 
Nadine Costers 
Annie Vandenbussche 
M. Vercruysse 
Franck Libeer, secretaris 
 

Contactpersoon: 
Franck Libeer, Directeur 
 

Contact OCMW-Knokke: 
Sociaal Huis, Kraaiennestplein, 1, 8300 Knokke-Heist, Tel.: 050/53 09 00 
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32. WELZIJNSVERENIGING MINTUS – BRUGGE (WV) 
 

 
 
Mintus is de naam voor de nieuwe Brugse Zorgvereniging en dit sinds 1 januari 2018.  
Mintus brengt de zorgdiensten van het OCMW van Brugge samen en groepeert alle 
voorzieningen in de residentiële ouderenzorg van het OCMW van Brugge : de woonzorgcentra, 
de centra voor dagopvang, de kortverblijven, de seniorenwoningen en de serviceflats. 
 

Hoofdzetel Mintus: 
Ruddershove 4 8000 Brugge - T 050 32 70 00 - info@mintus.be 
 
Tot de groep Mintus behoren volgende woonzorgcentra: 
	

1. WZC Van Zuylen 
Geralaan 50 8310 Sint-Kruis 
T 050 32 79 00 
E-mail: vanzuylen@mintus.be 
Het woonzorgcentrum beschikt over 116 eenpersoonskamers, 4 kortverblijfkamers en 
4 mantelzorgkamers. 

 

2.   WZC Ter Potterie 
Peterseliestraat 21 8000 Brugge 
T 050 32 72 00 
E-mail: terpotterie@mintus.be 
Een thuis voor 121 bewoners met een zorgprofiel (117 eenpersoonskamers, 4 
kortverblijfkamers). 

 

3.   WZC Ten Boomgaarde 
Ter Beke 27 8200 Brugge 
T 050 32 78 00 
E-mail: tenboomgaarde@mintus.be 
Een thuis voor 112 bewoners met een zorgvraag. Er zijn 108 eenpersoonskamers en 4 
kortverblijfkamers. 

 

4.   WZC Minnewater 
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 8000 Brugge 
T 050 32 76 00 
E-Mail: minnewater@mintus.be 
Woonzorgcentrum Minnewater heeft een rijk verleden. In 1892 werd het opgericht als 
Sint-Antoniushospice en vanaf WO II tot 1977 werd het aan het Sint-Janshospitaal 
toegevoegd. 
Er is een opnamecapaciteit voor 145 senioren, waarvan 5 in kortverblijf. 

 

5.   WZC Hallenhuis 
Pastoriestraat 1B 8200 Brugge 
T 050 32 71 10 
E-mail: hallenhuis@mintus.be. 
Opnamecapaciteit voor 113 personen. Het aantal kamers is als volgt verdeeld: 109 
eenpersoonskamers, 4 kamers voor kortverblijf, waarvan 1 kamer voor personen met 
dementie. 

	

6.   WZC De Zeventorentjes 
Sint-Lucaslaan 50 8310 Brugge 
T 050 32 79 50 
E-mail: dezeventorentjes@mintus.be 
WZC De Zeventorentjes heeft een opnamecapaciteit van 126 woongelegenheden, met 
122 eenpersoonkamers en 4 kamers voor kortverblijf. 
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7.   WZC De Vliedberg 
Ruddershove 1 8000 Brugge 
T 050 32 77 00 
E-mail: devliedberg@mintus.be 
WZC De Vliedberg heeft een opnamecapaciteit voor 96 bewoners. Het aantal kamers 
is als volgt verdeeld: 92 eenpersoonskamers, 4 kamers voor kort verblijf, enkel voor 
personen met dementie. 
 

8e WZC in opbouw : nl. WZC Sint-Pietersmolenwijk 
In het najaar van 2023 opent zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk in Brugge. De site is gelegen 
vlakbij de Sint-Pietersplas.  We bouwen er een woonzorgcentrum, een centrum voor 
dagverzorging, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. De werken zijn volop aan 
de gang. Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 232 bewoners. Het centrum voor 
dagverzorging biedt plaats aan 30 mensen. In de kinderopvang kunnen 36 kinderen voltijds 
verblijven. In de buitenschoolse opvang zijn er 42 plaatsen, voor kinderen tot 12 jaar. 
Zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk wordt meteen de grootste zorgsite van welzijnsvereniging 
Mintus. Er gaan in totaal zo’n 167 voltijdse medewerkers aan de slag.  
 
Raad van Bestuur Mintus: 
 

Voorzitter: Pablo Annys 
Leden: Yves Buysse, Jos Demarets, Hilde Decleer, Pascal Ennaert, Mieke Hoste, Paul 
Jonckheere, Carlos Knockaert, Johan Logghe, Jasper Pillen, Jean-Marie De Plancke, Charlotte 
Storme, Sandra Wintein, Martine Bruggeman. 
 
Algemeen directeur: Christian Fillet. 
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33. WELZIJNSVERENIGING  MOTENA – ROESELARE (WV) 
 
 

 
 
‘Motena’ is een ingekorte versie van het Japanse begrip ‘omotenashi’, een vorm van bijna extreme 
beleefdheid en gastvrijheid, een fenomeen waar de Japanners wereldwijd om bekend staan. 
In de eerste letter zijn twee mannetjes verwerkt die elkaar de hand schudden en licht buigen.  
 
WELZIJNSVERENIGING MOTENA Is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven 
beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen. Het is een bewuste keuze om de 
zorgdiensten nog steeds vanuit het lokaal bestuur te organiseren. De band met het OCMW en 
Stad blijft bestaan. Deze band vertaalt zich ook in de organisatiestructuur, met name de 
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur (zie verder) 
Zetel van MOTENA: Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare 
Tel. 051/80 52 00 – info@motena.be 
 
WELZIJNSVERENIGING MOTENA bestaat uit: 
 

• vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus) 
• vier lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde, De Zilverberg en De Waterdam) 
• thuiszorgdiensten Kotee (poetsdienst, maaltijden aan huis, klusdienst en thuisverpleging) 
• voorschoolse en naschoolse kinderopvanginitiatieven KIDZ (KIDZ Roeselare, KIDZ 

Beveren, KIDZ Rumbeke, KIDZ Onthaalouders) 
• Assistentiewoningen en woonassistentie 
• Therapeutisch Zorgpunt N, therapeutische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen 
 
1. WZC De WATERDAM 

Het woonzorgcentrum De Waterdam is ontstaan uit een fusie van de 2 voormalige 
woonzorgcentra, Ter Dreve en Ten Hove. Het  bevindt zich naast het Stedelijk Ziekenhuis 
en het centrale Motena gebouw.  
In WZC De Waterdam begeleidt men zowel senioren met een laag verzorgingsprofiel als 
fysiek zwaar zorgbehoevende senioren. Momenteel vinden 147 bewoners er hun thuis, 
aangevuld met 4 kortverblijven. 

 
2. WZC DE ZILVERBERG 

Woonzorgcentrum De Zilverberg richt zich naar fysiek zwaar zorgbehoevende senioren en 
ouderen met dementie. 
Er zijn 120 comfortabele kamers, voorzien van de modernste zorgtechnologie, aangevuld 
met 3 kamers voor kortverblijf. WZC De Zilverberg heeft 8 leefgroepen, waar telkens 15 
bewoners samenwonen. 

 
3. WZC TER BERKEN 

Woonzorgcentrum Ter Berken richt zich op senioren die door psychische problemen niet 
langer zelfstandig thuis kunnen wonen.  
90 senioren vinden er hun thuis. Elke bewoner beschikt over een éénpersoonskamer. Per 
verdieping zijn er 2 ruime woonkamers voor telkens 15 bewoners. Daarnaast is er ook 1 
kamer voor kortverblijf. 

 
4. WZC SINT-HENRICUS 

In het woonzorgcentrum Sint-Henricus, in het centrum van Rumbeke, kan je terecht voor 
residentiële zorg aan 87 senioren in éénpersoonskamers. Daarnaast zijn er 
4 kortverblijfkamers en is er een dagverzorgingscentrum voor 50 bezoekers.  

 
Herlocatie van het woonzorgcentrum Ter BERKEN 
 

Het veranderend zorglandschap en noodzakelijke renovatiewerken zorgen ervoor dat Motena de 
capaciteit van zijn woonzorgcentra proactief herschikt. Nadat de renovatiewerken en uitbreiding 
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van woonzorgcentra De Waterdam en Sint-Henricus zijn afgerond, zal het gebouw van Ter 
Berken vanaf 2024 niet langer functioneren als woonzorgcentrum. Alle bewoners kunnen daarna 
terecht in een van de andere woonzorgcentra van Motena en ook de medewerkers van Ter 
Berken kunnen daarna aan de slag blijven op een van onze locaties, waarbij er dus geen sprake 
is van afvloeiingen. 
 
Bestuursorganen: 
 

Algemene Vergadering: De leden van de Algemene Vergadering van MOTENA bestaan uit 
de 12 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het 
directiecomité van MOTENA. 
 

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare 
en 1 afgevaardigde van het directiecomité van MOTENA. Voorzitter van de Raad is Bart 
Wenes. 
 

Het Algemeen Directiecomité bestaat uit: 
 

• Verdoolaege Steven, algemeen directeur 
• Hostekint Laurent, directeur Zorg 
• Vandecasteele Trui, HR-directeur 
• Coysman Gijs, Secretaris directiecomité. 
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34. WELZIJNSVERENIGING OPCURA – OPWIJK (WV) 
 

	
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk 

Opgericht als Vereniging van OCMW’s op 20 december 2017 

Woonzorgcentrum Oase 

We hebben in ons woonzorgcentrum drie afdelingen : Konkelzicht, ‘t Stenen Wegske en 
Hulstberg. 
De afdeling Konkelzicht bevindt zich op het gelijkvloers en richt zich voornamelijk naar 
lichamelijk zorgbehoevende bewoners. Op deze afdeling zijn er 26 kamers waarvan 2 kamers 
voor kortverblijf. 
De afdeling ‘t Stenen Wegske bevindt zich eveneens op het gelijkvloers. Dit is een beschermde 
afdeling waar voornamelijk dementerende bewoners verblijven. Op deze afdeling zijn er 30 
kamers waarvan 1 kamer voor kortverblijf. 
De afdeling Hulstberg is gelegen op de eerste verdieping en richt zich voornamelijk tot valide 
bewoners en lichamelijk zorgbehoevende bewoners. Deze afdeling heeft 27 kamers. 
 

Serviceflats 

• Den Eikendreef 
• De Vlindertuin 

Sociaal restaurant Aan Tafel 

Buurtzorg ‘Den Hopstaak’ 

Poetsdienst dienstenchequebedrijf 

Ondersteunende diensten van de iopenbare ouderenzorgvoozieningen 

Raad van bestuur 
 
De Raad van Bestuur is conform de statuten van zv OPcura samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de twee deelgenoten, het OCMW en de gemeente Opwijk: 
Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op 4. 
Het aantal afgevaardigden van de gemeente is vastgesteld op 1. 
 

Samenstelling: 
Vertegenwoordiging OCMW: Roland Mortier, Patrick De Smedt, Els Van Buggenhout, Marijke 
De Vis 
Vertegenwoordiging gemeente: Peter Beerens 
	

Directeur Ouderenzorg: Geert Geroms 
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35. WELZIJNSVERENIGING RVT RUSTHUIS NAJAARSZON – BRAKEL 
(WV) 
	
De toenmalige gemeente Nederbrakel besliste in de jaren zestig tot op het oprichten van een 
rusthuis. 
In de jaren negentig werd duidelijk dat de toenmalige infrastructuur niet meer in 
overeenstemming was met tal van hedendaagse normen.  
Omdat het OCMW en gemeente Brakel zelf niet de middelen en know-how hadden om 
dergelijke renovatie op te starten, werd een vereniging naar OCMW-recht opgericht (Titel VIII, 
hoofdstuk I) . 
 

Een private partner werd - na marktconsultatie - gevonden in de vzw Sint-Jozef. 
 

Als welzijnsvereniging werd een ambitieus renovatie- en uitbreidingsproject gestart.  
Met resultaat: 

• een nieuwbouw voor het RVT-gedeelte voor in totaal 54 personen (in gebruik in 2012) 
• de verbouwing van het vroegere RVT-gebouw naar 45 assistentiewoningen (in gebruik 

in 2014). 
• een centrum voor kortverblijf voor 10 personen (sedert 2011) 
• een dagverzorgingscentrum voor 15 personen (sedert 2016) 

 
Voorzitter: Bruno Schollaert 
 
Directeur Woonzorgcentrum: Lies Witteman – Lies.witteman@najaarszon.be – 055/43 27 90 
 
Verantwoordelijke Assistentiewoningen: Tracy De Backer 
 
Coördinator Dagverzorgingscentrum: Sabine Aelvoet 
 
 
Adres: 
Vereniging RVT/Rusthuis Najaarszon 
Kasteelstraat 50 
9660 Brakel 
Tel. 055/43 27 90 
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36. WELZIJNSVERENIGING SINT-GILLIS-WAAS (WV) 
 

 

 
 
 
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas neemt de vorm aan van een vereniging overeenkomstig de 
bepalingen van Titel VIII, hoofdstuk I van het decreet betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 (hierna genoemd het 
“OCMW-decreet”).  
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas bezit rechtspersoonlijkheid.  
“Het OCMW van Sint-Gillis-Waas geeft aan Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas de opdracht om 
de residentiële ouderenzorg van het OCMW van Sint-Gillis-Waas te organiseren, uit te baten en 
alle initiatieven te nemen die kaderen in deze opdracht.” 
 
De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas beschikt over  
• een Woonzorgcentrum,  
• met een kortverblijf en  
• 2 residenties met assistentiewoningen: Residentie Kamerrijk en Residentie Ruiterhof. 
	
WZC DE KROON 
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas 
Tel. 03/727 14 60 
 

Het woonzorgcentrum De Kroon biedt een thuis aan 160, voornamelijk zorgbehoevende, 
ouderen en 7 kamers voor kortverblijf. 
 
Contact: 
 

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas  
Tel. 03 727 14 60  
www.sint-gillis-waas.be  
 
Contactpersonen WZC De Kroon: 
 

Joke Henne, algemeen directeur wnd. 
 

Carine Thyssen, coördinator zorg 
03 727 14 63  
carine.thyssen@welzijnsvereniging.be  
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37. WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG TEMSE (WV) 
 

 
 
Op 1 januari 2020 ging in Temse de Welzijnsvereniging Sleutelzorg van start. 
 

Dit nieuwe bestuursorgaan exploiteert volgende woonzorgcentra, ouderenvoorzieningen en 
diensten: 
 

• Woonzorgcentrum ‘De Reiger’  
• Woonzorgcentrum ‘t Blauwhof’ 
• Centrum voor Kortverblijf (CVK) De Reiger 
• (GAW) Residentie Elisabeth 
• Dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg 
• Klusjesdienst 
• Lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje 
• Seniorenmobiel 
• Dienstenchequebedrijf (vanaf maart 2020). 

 

De welzijnsvereniging telt ca. 285 personeelsleden, van wie 249 contractuelen en 36 
statutairen. 
Voor ondersteunende diensten zoals ICT, Financiën, Personeelsdienst… zal de 
welzijnsvereniging beroep doen op de diensten van het Lokaal Bestuur. 
Sleutelzorg heeft tot doel om voor de inwoners van Temse en daarbuiten een kwalitatieve, 
betaalbare, warme en breed toegankelijke zorgverlening te garanderen binnen het sociaal-
economisch kader van het Lokaal Bestuur.. 
 
WELZIJNSVEREIGING SLEUTELZORG beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra: 
 
 

1. WZC DE REIGER 
Woonzorgcentrum De Reiger is in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van 
Temse gelegen: Clement D’Hooghelaan 8. Het centrum beschikt over 150 
woongelegenheden en 4 kortverblijven met 4 afdelingen verdeeld over 5 verdiepingen. 

 

2. WZC ’T BLAUWHOF 
Woonzorgcentrum 't Blauwhof is gelegen in Hospitaalstraat 37, Steendorp en 
beschikt over 60 woongelegenheden met 1 afdeling, verdeeld over 2 verdiepingen. 

 
 

WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG beheert naast voornoemde woonzorgcentra ook 
een aantal assistentiewoningen nl. in Residentie Elisabeth en het Lokaal Dienstencentrum ’t 
Achterpoortje. 
Residentie Elisabeth is gelegen te Temse en beschikt over 70 flats, verdeeld over 4 
verdiepingen: op het gelijkvloers bevinden zich 16 flats, op de 1ste verdieping zijn het er 18, 
alsook op de 2de verdieping en de 3de verdieping. 
 
 

Oprichting en bestuur van WELZIJNVERENIGING SLEUTELZORG: 
 

Op 27 mei 2019 keurde de OCMW-raad van Temse de oprichting goed van de 
publiekrechtelijke vereniging Welzijnsvereniging Sleutelzorg, alsook de statuten en de 
motiveringsnota. 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans verleende bij ministerieel 
besluit van 27 augustus 2019 haar goedkeuring aan de oprichting van deze welzijnsvereniging 
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en de bijhorende statuten. 
 

Aangezien het een publiekrechtelijke vereniging is, is er een politieke vertegenwoordiging in de 
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Alle OCMW/gemeenteraadsleden maken deel 
uit van de Algemene Vergadering. 
 

Binnen de Algemene Vergadering is een Raad van Bestuur gekozen met 8 leden: 
1. Ingrid Deschepper  
2. Franky De Graeve  
3. Werner Maerevoet  
4. Björn Van Asbroek  
5. Bart Van Geyt  
6. Annemie Muyshondt  
7. Vincent De Maeyer  
8. Brigitte Caura  

 

Op 30 september 2019 verkoos de Algemene Vergadering uit de leden van de Raad van 
Bestuur Werner Maerevoet tot voorzitter van de welzijnsvereniging. 
 

De dagelijkse werking is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan het Directiecomité, dat 
bestaat uit 6 leden met  Saskia Boone, algemeen directeur aan het hoofd. 
 
Contact: 
 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg 
Clement D’hooghelaan 8 (WZC De Reiger) 
9140 Temse 
Tel. 03 710 25 60 
www.sleutelzorgtemse.be 
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38. WELZIJNSVERENIGING TER NETHE – HULSHOUT (WV) 
 
 

 
 
 

De Welzijnsvereniging Ter Nethe werd opgericht voor een termijn van dertig opeenvolgende 
jaren vanaf de oprichtingsdatum van 1 januari 2022.  
 

De welzijnsvereniging heeft tot doel “het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken om, 
hetzij zelf, hetzij in samenwerking met andere partners, een gepast, kwaliteitsvol, breed 
toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen. Hieronder wordt verstaan: residentiële en 
semi- residentiële zorg, thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp en dit met alle middelen 
die haar hiertoe worden geboden door de toepasselijke regelgeving.”  
 

De welzijnsvereniging exploiteert bij de opstart de volgende activiteiten:  
 

- Woonzorgcentrum Ter Nethe (60 bewoners) Grote Baan 264, 2235 Hulshout 
Anja Paepen, directeur. 
Tel. 015 22 93 90 
Email: anja.paepen@hulshout.be 

 
 

- Maaltijdbedeling. 
 
Op site Ter Nethe, het terrein achter het huidige woonzorgcentrum (Grote Baan 262), wil 
Hulshout een zorgcampus uitbouwen. Het lokaal bestuur wil aan een externe partner een 
erfpacht toekennen zodat deze op onze site een nieuw woonproject in de zorgsfeer kan 
realiseren en uitbaten. Er is op deze site plaats voor zowel een woonproject van een vergunde 
zorgaanbieder, als voor een woonproject van een ouderinitiatief.   
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39. WELZIJNSVERENIGING WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK (WV) 
 

 
Hoofdzetel: 
 
WZBW WERVIK (Woon-en Zorgbedrijf Wervik) 
Steenakker 30 
8940 Wervik 
Tel.: 056/30.02.00 
 
Het bedrijf is een OCMW-vereniging naar publiek recht en opgericht op 1 januari 2018. Deze 
vereniging beheert op het grondgebied Wervik twee publieke woonzorgcentra, de afdeling 
woonzorg met haar uitgebreid dienstenaanbod aan huis, de aangepaste woonvormen en de 
ondersteunende diensten.  
 
WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK telt 2 woonzorgcentra: 
	
1. WOONZORGCENTRUM HET PARDOEN 
Akademiestraat 1 
8940 WERVIK 
Tel.: 056/95.28.00 
Directeur: Rik Leroy 
Het Pardoen is sinds 2011 een volledig nieuw woonzorgcentrum met 105 
woongelegenheden, erkend door de Vlaamse Gemeenschap om zorgbehoevende personen 
deskundig te verzorgen en te huisvesten. 
De voorziening is gelegen in het stadscentrum langs de oevers van de Leie. 
De infrastructuur, de vele hulptoestellen, het aangepaste meubilair en onze verzorging en 
begeleiding zijn aangepast aan bewoners met een hogere zorggraad, zonder dat dit de 
huiselijkheid aantast. 
Het Pardoen heeft drie afdelingen met vijf  onderscheiden leefgroepen, allen benoemd naar het 
Wervikse tabaksverleden. 
 
2.  WOONZORGCENTRUM TER BEKE 
Beselarestraat 1 
8940 GELUWE 
Tel.: 056/95.29.00 
Directeur: Elien Dejaegere 
WZC Ter Beke is een woonzorgcentrum met 75 woongelegenheden en ligt pal in het centrum 
van het dorp Geluwe. 
 

Zowel WZC PARDOEN (1 kamer) als WZC TER BEKE (4 kamers) voorzien beide in een 
herstelverblijf als tijdelijke opvang voor personen na een heelkundige ingreep, 
ziekenhuisopname door ernstige aandoening of langdurige onderbreking van de normale 
activiteiten. Na de opvang kunnen de gebruikers opnieuw zelfstandig thuis wonen. 
 
Naast het beheer en de exploitatie van deze 2 woonzorgcentra is WOON- en ZORGBEDRIJF 
actief op het vlak van de sociale huisvesting. In 1997 werd Ten Kanter gebouwd, gelegen in 
de Reutelbekestraat te Geluwe in een groene omgeving. Het gebouw bestaat uit 21 sociale flats 
en 12 garages.   

• De flats zijn uitgerust met een parlofoon en de bewoner beschikt over een alarm-
armband  (verbonden met het WZC Ter Beke Geluwe).  
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• De gelijkvloerse  flats werden opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement (voorrang 
aan bewoners van minstens 65 jaar).  

• De bewoners kunnen beroep doen op de bestaande dienstverlening en georganiseerde 
activiteiten van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.   

• De woongelegenheden geven geen voorrang bij een eventuele opname in een 
woonzorgcentrum van het Woon- en Zorgbedrijf.  
 

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK biedt ook diensten aan in het kader van ‘thuisdiensten’, 
zoals nachtopvang, personenalarmtoestellen, poetsdienst, warme maaltijden aan huis, 
mindermobielencentrale, klusjesdienst, voetgangerscirkels en boodschappendienst 
 
Bestuursorganen van WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK: 
 

De Algemene Vergadering bestaat uit 13 OCMW-raadsleden: 
Lien Deblaere (voorzitter), Sonny Ghesquière (plaatsvervangend voorzitter), Kristof 
Vandamme, Bart Pynket, Nele Leroy, Ann Degroote, Tom Durnez, Els Scheirlynck, Youro 
Casier, Yara Bogaert, Robin Depoorter, Belinda Beauprez, Cindy Vienne.  
 
De Raad van Bestuur bestaat uit 7 leden van de algemene vergadering  
 

Lien Deblaere (voorzitter Sonny Ghesquière (plaatsvervangend voorzitter), Bart Pynket, Kristof 
Vandamme, Nele Leroy,), Belinda Beauprez, Cindy Vienne.  
 
Leden directie: 
 

Myriam Deloddere, algemeen directeur 
Melissa Alaimo, woonzorgcoördinator 
Bartel Arnaert, directeur personeelsdienst  
Damiaan Beele, specialist centrale administratie  
Charlot Beerlandt, stafmedewerker  
Roald Bekaert, preventieadviseur 
Tom Cuvelier, financieel directeur 
Clément De Bruyckere, expert infrastructuur   
Stijn Decoene, centrumleider LCD De Spie   
Elien Dejaegere, directeur WZC Ter Beke  
Rik Leroy, directeur WZC Het Pardoen  
Vanessa Verhaest, stafmedewerker 
Stefaan Dierick, Sodexo manager  
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40. WELZIJNSVERENIGING ‘ZORG STEKENE’ (WV) 
 

 
 
De welzijnsvereniging Zorg Stekene werd opgericht door het OCMW Stekene om alle 
zorgdiensten onder te brengen in één overkoepelende organisatorische zorgeenheid. 
 

De welzijnsvereniging exploiteert de volgende activiteiten: 
 
• Woonzorgcentrum`’Zoetenaard’, inclusief het centrum voor kortverblijf 
• Dagverzorgingscentrum ‘’t Zoete’ 
• Kinderdagverblijf ‘Dol-fijn’ 
• Dienstencheque-onderneming 
• Bejaarden- en mindervalidenwoningen ‘Snoezelhof’ 
• Warme Maaltijdbedeling aan Huis 
• Mindermobielencentrale 
 
Samenstelling Algemene Vergadering 
 

De algemene vergadering van welzijnsvergadering “Zorg Stekene” bestaat uit 11 leden. 
 

Grietje Cortebeek, Voorzitter 
 

Dirk Backaert 
Koen De Cock 
Giovanni De Looze 
Katrien De Vijlder 
Pieter De Witte 
Gilberte Geers 
Veerle Meuleman 
Celien Van Broeck 
Gunter Van Campenhout 
Maaike Van Puyenbroeck 
 

Samenstelling Raad van Bestuur: 
Grietje Cortebeek, Voorzitter 
Dirk Backaert 
Maaike Van Puyenbroeck 
 
Directie: Petra Moens (algemeen directeur) 
 
Contact: 
GemeentehuisStadionstraat 2 9190 Stekene 
T 03 790 02 11 
E info@stekene.be 
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41. WOONZORGGROEP VOORKEMPEN (WV) 
 

 
 
WZC Verbert-Verrijdt en WZC Rustenborg fungeerden eerst als twee aparte OCMW-
instellingen, maar is nu één welzijnsvereniging door de samenwerking tussen het OCMW-
Schoten en het OCMW-Wijnegem. 
 

Historiek 
 

De voorgeschiedenis van WZC Verbert-Verrijdt gaat terug tot in de jaren 1800. Vooraleer het 
gebouw een woonzorgcentrum werd, werd het in 1861 geopend als gasthuis. In het gasthuis 
verbleven zowel weeskinderen als volwassenen. Het was een toevluchtsoord voor de armen 
waar ze beroep konden doen op verpleging, kraamzorg of medische verzorging. Voor dit alles 
konden ze rekenen op de zusters Maricolen-Franciscanessen, die het gasthuis bemanden. Het 
gasthuis werd later omgebouwd tot een noodhospitaal toen een brandbom bijna alles vernietigde. 
In het noodhospitaal verzorgden de zusters samen met helpers van het Rode Kruis mensen uit 
Schoten.  
Na de oorlog werd het noodhospitaal omgevormd tot een kraaminrichting gekend als Het 
Moederhuis van Schoten.  
In 1959 werden de eerste stappen ondernomen om Verbert-Verrijdt te transformeren tot het 
icoon en woonzorgcentrum dat het nu is. 
 
WZC Rustenborg heeft net zoals WZC Verbert-Verrijdt een rijke voorgeschiedenis.  
Het verhaal begint in 1892, wanneer Eerw. Hr. De Ridder een stuk grond schonk aan de 
gemeente voor de bouw van een nieuw gasthuis. Ook hier stonden zusters in voor de verzorging 
van de ouderlingen, nl. de zusters Annonciaden. Het gasthuis bestond uit een rusthuis, een 
boerderij, een lazaret en een dodenhuisje. Ook was er een boomgaard en een tuintje waar verse 
groenten gekweekt werden. De aalmoezenier van het gasthuis woonde in een pastoorswoning 
die later werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw politiegebouw. In 1975 werd er 
besloten om over te gaan tot de bouw van een nieuw rustoord aan de Koolsveldlaan. Het nieuwe 
gebouw genaamd ‘Rustenborg’ werd opgericht door het OCMW en in gebruik genomen in 1977. 
Deze grote vernieuwing was erg vooruitstrevend in de jaren 70. Het oude gasthuis kreeg ook 
een nieuwe invulling. In de rechtervleugel van het gasthuis werd de politie ondergebracht en het 
overige gedeelte werd gebruikt als ontmoetingsruimte. In de overige ruimte werden culturele 
activiteiten georganiseerd. De kapel werd omgedoopt tot ‘Kapeltheater’ en ook de bibliotheek 
vond een onderkomen in het gebouw. Half in de jaren 80 bleek er een tekort aan opvang voor 
minder valide bejaarden. Om aan dit tekort te voldoen, werd er overgegaan tot verbouwingen. 
Ook voor bejaarden met dementie werd een nieuwe afdeling voorzien. In 1992 begonnen de 
verfraaïingswerken. Het doel was om een volledig dienstencentrum uit te bouwen voor het 
OCMW met een aparte ingang voor het rusthuis. Ook werd er een afdeling voorzien voor zware 
zorgbehoevenden. In 1994 kwam de nieuwbouw in gebruik. In 1997 werd het gasthuis 
omgevormd tot een volwaardig cultureel centrum en in 2000 werd het opnieuw geopend. In 2004 
werd beslist om 28 zorgwoningen te bouwen zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig konden 
wonen. De vraag naar flats voor senioren werd ook alsmaar groter. Zo kwam er in 2008 ‘De 
Meidoorn’, een complex van 26 sociale huurwoningen. Het rusthuis was stilaan toch toe aan een 
volledige vernieuwing. De werkzaamheden die in samenwerking met het OCMW van Wijnegem 
gebeurden, begonnen in 2009 en in juni 2012 konden de bewoners hun nieuwe kamers intrekken. 
 
1. WOONZORGCENTRUM VERBERT-VERRIJDT  CAMPUS SCHOTEN 

 

Het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt biedt een nieuwe thuis aan voor 166 
zorgbehoevende ouderen van 65 jaar en ouder.  
Verbertstraat 25 | 2900 Schoten 
Tel. 03 680 06 80 
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info@wzgvoorkempen.be 
Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt beschikt ook over een dagverzorgingscentrum:  
DVC 't Dorp 
J. Van Craenstraat 1 | 2900 Schoten 
Tel. 03 680 06 80 
info@wzgvoorkempen.be 

 
2. WOONZORGCENTRUM RUSTENBORG 
 

In het nieuwe gebouw zijn 70 woongelegenheden voorzien met inbegrip van 
woongelegenheden voor ouderen met dementie.  
Woonzorgcentrum Rustenborg bestaat uit vijf woonzones: woonzone Klimop, woonzone 
Vlaaikensgang, woonzone Veldweg, woonzone Dageraad en woonzone Ganzenweg.  
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem 
Tel. 03 288 20 00 
info@wzgvoorkempen.be 
 

Het OCMW van Wijnegem heeft vanaf eind 2005 een erkenning gekregen voor een 
kortverblijf van drie kamers in woonzorgcentrum Rustenborg  

 
Woonzorggroep Voorkempen verleent ‘woonassistentie’ aan bepaalde ouderenvoorzieningen 
waar we een samenwerkingsverband met hebben afgesloten. 
In Wijnegem gaat het om de bejaardenflats Meidoorn en Bloesempad en in Schoten de 
assistentiewoningen Schuttershof.   
	
Directies: 
 

Marleen Tilborghs, algemeen directeur en directeur WZC Rustenborg 
Marleen.tilborghs@wzgvoorkempen.be 
Tel. 03 288 20 01 (Wijnegem) 
Tel. 03 680 06 56 (Schoten) 
 

Jean Van Humbeeck, financieel directeur en directeur WZC Verbert-Verrijdt  
Jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be 
Tel. 03 680 05 63 
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42. WOONZORGNETWERK EDEGEM (WV) 
 

 
 
Het Woonzorgnetwerk Edegem is een welzijnsvereniging, een koepel bestaande uit drie 
componenten: WoonZorgCentrum Immaculata, Lokaal DienstenCentrum Den Appel en 
Thuiszorg Immaculata. Het WoonZorgNetwerk Edegem wil zelf aanbieder zijn van de thuis- en 
ouderenzorg én daarbij ook de continuïteit in het woonzorgtraject bewerkstelligen. 
 
Raad van Bestuur: Brigitte Vermeulen-Goris, Lawrence Vancreaynest, Julien Delarbre, Albert 
Follens, Ann De Cleyn, Sien Pillot, Ria Mertens 
 
Contact : Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem 
Tel. 03/450 84 00 
immaculata@wznedegem.be 
 
1. WoonZorgCentrum Immaculata  

 

Het WoonZorgCentrum ligt dicht bij het centrum van de gemeente en Domein Hof ter Linden. 
Het richt zich voornamelijk op zwaar zorgbehoevende ouderen. Het cenrtrum bevat 6 residenties : 
Aster, Begonia, Calla, Dahlia, Edelweiss en Freesia. Eén van de zes residenties richt zich 
specifiek op mensen met dementie met doolgedrag.  
WZC Immaculata beschikt heden over: 
• 180 woongelegenheden voor permanent verblijf 
• 10 kamers kortverblijf (CvK) 

 

Historiek 
Wat eens omschreven werd als ‘openbaar Godsgasthuis (1877) van Edegem’ evolueerde naar 
een modern woonzorgcentrum. Immaculata groeide meer en meer uit tot een plaats waar een 
totaalpakket van ouderenzorg gecentraliseerd wordt. 
Doel van deze verdere evolutie: zorg centraliseren, op elkaar afstemmen en verder ontwikkelen 
zodat elke inwoner van Edegem de kans krijgt om ‘op een kwaliteitsvolle wijze oud te worden in 
de eigen omgeving’. 
De naam Immaculata is gekoppeld aan het eeuwfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis, welke in 1954 werd gevierd. 
Het oorspronkelijk schild is gesierd met 3 asters in een blauwe kleur: deze bloem heeft de 
betekenis van ‘gelukkige ouderdom’. Deze bloem is nog steeds het symbool voor WZC 
Immaculata. Naast de aster werd gekozen voor een bloemennaam voor elke residentie. 
	

Contact 
Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem 
Tel. 
03 450 84 00 
E-mail 
immaculata@wznedegem.be 
 
2. Lokaal DienstenCentrum Den Appel 

 
3. ThuisZorg Immaculata 
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43. ZORG IZEGEM (WV) 

Zorg Izegem is een publiekrechtelijke vereniging die werd opgericht met als doel om alle 
openbare zorgdiensten in Izegem te bundelen in een autonome en verzelfstandigde 
organisatie, (een welzijnsvereniging) waar op een efficiënte wijze betaalbare, kwaliteitsvolle en 
toegankelijke zorg kan worden aangeboden aan alle Izegemnaren, nu en ook in de toekomst. 
 

Die openbare zorg situeert zich op vlak van woonzorg, dagzorg, thuiszorg en kindzorg, en 
wordt aangeboden in: 
 

Zorg Izegem is een vereniging die werd opgericht met als doel om alle openbare zorgdiensten 
in Izegem te bundelen in een autonome en verzelfstandigde organisatie, waar op een efficiënte 
wijze betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kan worden aangeboden aan alle 
Izegemnaren, nu en ook in de toekomst. 
Die openbare zorg situeert zich op vlak van woonzorg, dagzorg, thuiszorg en kindzorg, en 
wordt aangeboden in: 
 

• Woonzorgcentrum De Plataan 
• Centrum voor dagverzorging Dischveld 
• de assistentiewoningen Vijverhof en De Rode Poort 
• Lokaal dienstencentrum De Leest 
• Buitenschoolse kinderopvang Okido 
• Een aantal thuisdiensten zoals een maaltijddienst, een poetsdienst, … 
 

Zorg Izegem is een vereniging met twee leden: het Stadsbestuur en het OCMW van Izegem. 
Als afzonderlijke rechtspersoon beschikt Zorg Izegem over een eigen patrimonium, eigen 
personeel en eigen werkingsmiddelen.  
De officiële oprichting gebeurde op 23 oktober 2017, de statuten werden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 10 november 2017, en de organisatie werd operationeel op 1 januari 
2018. 
 

Zorg Izegem is een vereniging van publiek recht, wat inhoudt dat Zorg Izegem heel wat regels 
dient te respecteren die ook gelden voor het stadsbestuur en het OCMW, zoals de 
motiveringsplicht, de overheidsopdrachtenreglementering en de BBC-reglementering rond 
beleidsplanning en boekhouding. 
 
Bestuur: 
Ann Van Essche (voorzitter), Hein Depoorter, Frederick Verhaeghe, Balder Clarys en Nick 
Verschoot, Virginie Derumeaux, Eveline Christiaens, Sybille Vandeputte en Justine Hollevoet. 
 
Algemeen directeur: Bart Desimpel 
 
Contact:  
ZORG IZEGEM 
Kokelarestraat 2 
8870 Izegem 
051 33 66 77 
info@zorgizegem.be 
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44. ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN (WV) 
 
Met Zorg Houthalen-Helchteren worden alle zorgactiviteiten van het OCMW (met uitzondering 
van de sociale dienst) gebundeld en ondergebracht in een publieke verzelfstandigde entiteit 
(WV).  
De nieuwe zorgvereniging heeft als doel ‘het organiseren van aanbod kinderzorg, ouderenzorg 
en thuiszorg’ en ging op 1 april 2018 officieel van start! 
 

De welzijnsvereniging draagt de naam “Zorg Houthalen-Helchteren”, vereniging van publiek 
recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 
22 december 2017 (hierna afgekort “DLB”), hierna aangeduid als “de welzijnsvereniging”.  
 

De maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging is gevestigd te 3530 Houthalen- Helchteren, 
Pastorijstraat 30.  
 

“De welzijnsvereniging heeft tot doel het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken om 
een gepast, kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen door middel 
van volgende reguliere of projectmatige dienstverlening en/of huisvesting:  
-   Kinderzorg en kinderopvang ten behoeve van gezinnen, waaronder alleenstaande ouders, 
met baby’s en peuters en/of schoolgaande kinderen…; 
- Thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp met uitsluiting van gespecialiseerde 
verzorging/verpleging aan huis …; 
-  Residentiële zorg en semi-residentiële zorg of tussenvoorzieningen (woonzorgcentra, rust- 
en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, bejaardenwoningen, serviceflats en groepen van 
assistentiewoningen) ten behoeve van zelfstandige en semi-valide senioren (zowel 
alleenstaanden als koppels, in principe vanaf 65 jaar) en ten behoeve van ouderen +65 jaar die 
niet meer permanent in de thuisomgeving kunnen verblijven en nood hebben aan permanente 
opvang, verzorging, huishoudelijke hulp en hulp bij het dagelijks leven zonder evenwel een 
continu medisch toezicht (zowel lichamelijk zorgafhankelijken als demente personen, in principe 
vanaf 65 jaar).”  
 
Algemeen directeur: Marc Doumen 

Contact: 

Zorg Houthalen-Helchteren 
NAC - Pastorijstraat 30,  
3530Houthalen-Helchteren 
Tel. 011 49 20 00 
info@houthalen-helchteren.be 
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45. ZORG LEUVEN (WV) 
 

 
 

De welzijnsvereniging ‘Zorg Leuven’ ging officieel van start op 1 januari 2017. De 
oprichtingsakte “Zorgbedrijf Leuven” dateert van 17 oktober 2016.  
Zorg Leuven is een overkoepelende structuur waar  

• kinderopvang,  
• thuiszorg en  
• ouderenzorg  

ondergebracht zijn. 
	

Zorg Leuven beheert en exploiteert de volgende 4 woonzorgcentra: 
	

1. WZC BOOGHUYS  
Vlamingenstraat 3, 3000 Leuven 
Tijdelijk gevestigd in: Andreas Vesaliusstraat 10 bus 0101  3000 Leuven 
Tel. 016/24 81 50 
booghuys@zorgleuven.be 
 

Woonzorgcentrum Booghuys bood plaats aan 73 bewoners. Na jaren intensief gebruik was 
het gebouw aan een grondige vernieuwing toe.  Zorg Leuven zal niet enkel het gebouw van 
het woonzorgcentrum vernieuwen, maar wil ook de inrichting en zorgorganisatie volledig 
afstemmen op bewoners met dementie. Omdat het huidige gebouw volledig tegen de vlakte 
gaat, hebben de bewoners en medewerkers voor de duur van de afbraak- en 
nieuwbouwwerken hun intrek genomen op drie afdelingen van het nabijgelegen 
woonzorgcentrum Edouard Remy. 

 

2. WZC EDOUARD REMY 
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1, 3000 Leuven 
Tel. 016/ 24.84.20 
Directie: Peter Bernaers. Hij is te bereiken op het nummer  
Tel. 016/ 24.80.20 
peter.bernaers@ocmw-leuven.be.  
 

Woonzorgcentrum Edouard Remy ligt in het hartje van Leuven. Het gebouw dateert van 
1958 en werd deels gerenoveerd in de jaren 90. De nieuwbouw aan de Andreas 
Vesaliusstraat werd officieel geopend op 7 februari 2015. Het gele huis aan de voorgevel is 
ondertussen al een gekend Leuvens icoon geworden. 
Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 289 valide en zorgbehoevende bewoners. Er zijn 
zowel één- als tweepersoonskamers, verdeeld over negen afdelingen. Ook is er een 
centrum voor kortverblijf met 10 kamers. 

 

3. WZC TER PUTKAPELLE 
Bosstraat 13, 3012 Wilsele-Putkapel 
016/35 26 11 
Directie: 
Brigitte Scheepmans 
Tel. 016/35 26 03 
mail: brigitte.scheepmans@ocmw-leuven.be  
 

Het woonzorgcentrum Ter Putkapelle is gelegen in het centrum van Wilsele-Putkapel, dicht 
bij de kerk en het zwembad. Allerlei winkels, horecazaken en grootwarenhuizen bevinden 
zich in de buurt.  
De campus omvat naast het woonzorgcentrum een lokaal dienstencentrum en 27 
assistentiewoningen.  
Woonzorgcentrum Ter Putkapelle is een nieuwe residentie uitgerust met de meest moderne 
systemen van bewaking, oproep, Ict-modaliteiten, ergonomische hulp en zorgmiddelen. Het 
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biedt plaats aan 90 bewoners, voornamelijk minder- en zwaar zorgbehoevende personen en 
bewoners met dementie. 

 

4. WZC TER VLIERBEKE 
Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo 
Tel. 016/55 55 11 
tervlierbeke@zorgleuven.be 
Directie: Danny Geutjens. 
Tel. 016 55 55 11  
danny.geutjens@zorgleuven.be.  
 

Ter Vlierbeke, dat onder het beheer valt van Zorg Leuven, is een site met 3 centra: 
• Een woonzorgcentrum voor 90 bewoners met drie afdelingen. Elke afdeling telt 30 

eenpersoonskamers en een leef- en eetruimte. 
• Serviceflats 
• Een serviceflatgebouw met 25 flats: dit is een aangepaste woongelegenheid voor 

ouderen (65+) die nog zelfstandig kunnen wonen.  
• Lokaal dienstencentrum 
• Dit is een centrum dat via allerlei activiteiten ondersteuning biedt aan ouderen die nog 

zelfstandig thuis wonen.  
 

 

Bestuursorganen: 
 

Algemene Vergadering:	
De leden van de algemene vergadering van Zorg Leuven zijn: 
Bieke Verlinden, voorzitter, Lien Degol,  Line De Witte, Hagen Goyvaerts, Sarah Mohamed 
Kahlif, Fons Laeremans, Thomas Van Oppens, Dorien Meulenijzer, Lorin Parys, Eva Platteau, 
Frouke Wouter, Christophe Stockman, Aynur Tasdemir, Liesbeth Vandermeeren, Els Van 
Hoof. 
 

Samenstelling Raad van Bestuur: 
Bieke Verlinden, voorzitter 
Magda Aelvoet, deskundige 
Herwig Beckers, deskundige 
Pierre De Hertog, deskundige 
Line De Witte, raadslid 
Lien Degol, raadslid 
Laila El Abouzi, deskundige 
Hagen Goyvaerts, raadslid 
Ann Li, raadslid 
Dorien Meulenijzer, raadslid 
Lorin Parys, raadslid 
Gert Peeters, onafhankelijk bestuurder 
Aynur Tasdemir, raadslid 
Jos Tournoy, onafhankelijk bestuurder 
Mieke Van Gramberen, onafhankelijk bestuurder 
Erik Vanderheiden, raadslid 
Liesbeth Vandermeeren, raadslid 
Heidi Vanheusden, deskundige 
Frouke Wouters, raadslid 
 

Hoofdzetel Zorg Leuven: 
 

Andreas Vesaliusstraat 47 bus 1  
3000 Leuven  
 

Contact voor alle diensten van thuis- en ouderenzorg: 
 

E-mail: zorgzeker@zorgleuven.be – Tel.: 016 55 55 55 
Algemeen directeur: Koen Wuyts 
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt 
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46. ZORGBAND LEIE EN SCHELDE (WV) 
 
 

 
 

Zorgband Leie en Schelde is sinds 2018 erkend als een autonome publieke vereniging.  
Vanaf 1 januari 2020 neemt de Zorgband Leie en Schelde de ouderenzorgtaken over van de 
OCMW besturen van Laarne, Destelbergen, Merelbeke, Nazareth en het Provinciaal 
Zorgcentrum Lemberge.  
 

Zorgband Leie en Schelde stelt 840 medewerkers tewerk in één van haar 
ouderenzorgvoorzieningen.  
Concreet bestaat de Zorgband Leie en Schelde uit: 
 

• 5 woonzorgcentra (woonzorgcentrum Hof ten Kouter, Kouterhof, het Lindeken, 
Wielkine en zorgcentrum Lemberge) met in totaal 572 bedden (inclusief 
kortverblijf/herstelverblijf),  

• een revalidatiecentrum met 63 bedden,  
• 103 serviceflats/bejaardenwoningen,  
• 3 dagverzorgingscentra (De Dagvlinder, De Triangel en De Boomgaard),  
• 3 dienstencentra (’t Binnenhof, De Reinaert en De Merelaar),  
• een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 143 inwoners te Merelbeke,  
• een dienstenchequebedrijf voor poetshulp aan huis bij 1172 inwoners van 

Laarne/Destelbergen/Merelbeke en Nazareth,  
• 1 dienst warme maaltijden aan huis in Laarne,  
• klusjesdienst in Merelbeke en Nazareth en  
• een mindermobielendienst in Laarne/Merelbeke en Nazareth. 

 
De 5 woonzorgcentra van Zorgband Leie en Schelde met in totaal 572 bedden (inclusief 
kortverblijf/herstelverblijf) zijn de volgende: 
 

1. WZC HOF TEN KOUTER 
Kouterstraat 1, 9270 Laarne 
Tel: 09 367 52 43  
WZC Hof ten Kouter biedt plaats aan 95 bewoners. Ze verblijven in één van de 
8  leefgroepen waar gezelligheid en huiselijkheid centraal staat. De leefgroepen zijn 
verdeeld over 3 afdelingen: de Vijvers (gelijkvloers), de Bijenkorf (gelijkvloers) en de 
Meersen (1ste verdieping). 
 

2. WZC KOUTERHOF 
Kouterlaan 21, 9070 Destelbergen – Heusden 
Tel: 09 230 65 51 
Het WZC Kouterhof is gelegen in een rustige groene omgeving nabij het centrum van 
Heusden en biedt kwaliteitsvolle zorg aan 101 bewoners op één van de 3 afdelingen. De 
beveiligde afdeling huisvest 25 bewoners.  
 

3. WZC BERKENHOF 
Kloosterstraat 24a, 9820 Merelbeke 
Tel: 09 210 74 70 
Het Berkenhof is in 2020 als nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen op de site 
Poelstraat te Merelbeke. De nieuwbouw telt 142 kamers, wat een uitbreiding betekent van 
12 extra bedden (5 kortverblijfbedden en 7 extra woonzorgbedden). 

 

4. WZC WIELKINE 
Stropstraat 3, 9810 Nazareth 
Tel: 09 382 81 12 
WZC Wielkine telt 60 rusthuisbedden. 
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5. ZORGCENTRUM LEMBERGE 
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke 
Tel: 09 272 20 00 
Het woonzorgcentrum omvat 179 bedden verspreid over 4 afdelingen met elk hun eigen 
troeven. 
Het centrum is bijkomend erkend als centrum voor personen met jongdementie en dit voor 
12 bedden. 
 

“In het meerjarenplan 2020-2025 van ZORGBAND LEIE EN SCHELDE wordt rekening 
gehouden met de toepassing van het campusbesluit, waarbij WZC Lemberge samen met WZC 
Het Lindeken, onder één gemeenschappelijke erkenning komen en ook effectief als één campus 
zal worden aanzien, wat een administratieve vereenvoudiging met zich meebrengt. Vervolgens 
dienen zich op operationeel vlak ook een aantal opportuniteiten aan waarbij kan worden voorzien 
in één gemeenschappelijke directie WZC – met op campusniveau uiteraard een dagelijkse 
verantwoordelijke, afstemming van het personeelsbeleid en de algemene werking van beide 
campussen”. 
 
De hoofdzetel van de ZORGBAND LEIE EN SCHELDE is gevestigd in: 
 

Zorgcentrum Lemberge,  
Salisburylaan 100   
9820 Merelbeke   
tel: 09/272.20.00  
www.zorgband.be. 
 
Bestuursorganen: 
 

De Algemene Vergadering bestaat uit 16 afgevaardigden van de deelgenoten van de 
welzijnsvereniging. 
 

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om op te 
treden namens de Zorgband Leie en Schelde en bestaat uit 4 stemgerechtigde bestuurders, 
verkozen binnen de OCMW-raden van Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth. 
Bestuurders zijn: 
- Egbert Lachaert, bestuurder Merelbeke en voorzitter Raad van Bestuur 
- Piet Baetens, bestuurder Laarne 
- Eva Rombaut, bestuurder Destelbergen 
- Annemie De Gussem, bestuurder Nazareth 
 
Algemeen directeur: Githa Praet 
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47. ZORGBEDRIJF ANTWERPEN (WV) 

 
Vereniging Zorgbedrijf Antwerpen, een Vereniging naar Publiek Recht, is een initiatief van 
het OCMW Antwerpen en werd opgericht per ingang van 1 januari 2009. 
 

Zorgbedrijf Antwerpen telt 45 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten (zoals poetshulp, 
huishoudhulp-gezinszorg, persoonlijk alarmsysteem…), 3.750 serviceflats, 17 
woonzorgcentra in de stad Antwerpen, (web)winkel www.deschakel.be met producten voor en 
getest door senioren en 7 centra voor jeugdzorg.  
Het is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector met 4.000 gemotiveerde medewerkers die 
elke dag 20 000 klanten helpen. 
 

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een participatie in de bedrijven Senso2me en Dienstenthuis 
Antwerpen.  
 

Zorgbedrijf Antwerpen staat via Zorgbedrijf Brasschaat ook in voor het beheer en 
management van het woonzorgcentrum Vesalius, het bijhorende dagverzorgingscentrum en 
serviceflats in Brasschaat.  
 

Zorgbedrijf Antwerpen heeft 17 woonzorgcentra, verspreid over alle districten van Antwerpen 
en 1 woonzorgcentrum in Brasschaat:  
 

1. Woonzorgcentrum BILZENHOF 
Lange Beeldekensstraat 50 
2060 Antwerpen  
03 431 43 00 
 

2. Woonzorgcentrum BLOEMENVELD 
Klaproosstraat 50 
2610 Wilrijk  
03 820 08 08  
 

3. Woonzorgcentrum DE GULDEN LELIE 
Schoytestraat 19 
2000 Antwerpen  
03 224 72 11 
 

4. Woonzorgcentrum DE PELIKAAN 
Bosuilplein 1 
2100 Deurne  
03 360 40 15 
 

5. Woonzorgcentrum DE TOL 
Burgemeester de Boeylaan 2 
2100 Deurne  
03 431 14 11 
 

6. Woonzorgcentrum EUROPASQUARE 
Ruggeveldlaan 26 
2100 Deurne  
03 431 34 11 
 

7. Woonzorgcentrum GITSCHOTELHOF 
Lodewijk van Berckenlaan 361 
2140 Borgerhout  
03 431 88 11 
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8. Woonzorgcentrum HOF TER BEUKEN 
Geestenspoor 73 
2180 Ekeren  
03 544 44 11 
 

9. Woonzorgcentrum LICHTENBERG 
Voorzorgstraat 1 
2660 Hoboken  
03 820 87 11 
 

10. Woonzorgcentrum LOZANAHOF 
Van Schoonbekestraat 54 
2018 Antwerpen  
03 247 32 11 
 

11. Woonzorgcentrum MELGESHOF 
De Lunden 2 
2170 Merksem  
03 431 65 11 
 

12. Woonzorgcentrum MONNIKENHOF 
Monnikenhofstraat 109 
2040 Berendrecht  
03 431 16 11  
 

13. Woonzorgcentrum RUYTENBURG / SINT ANNA 
Floraliënlaan 400 
2600 Berchem  
03 431 76 11 
 

14. Woonzorgcentrum SINT-BARTHOLOMEUS 
Jaak de Boeckstraat 6 
2170 Merksem  
03 431 77 11 
 

15. Woonzorgcentrum SINT-MARIA 
Vredestraat 93 
2600 Berchem  
03 285 30 00 
 

16. Woonzorgcentrum VINCK-HEYMANS 
Arthur Goemaerelei 18 
2018 Antwerpen  
03 431 86 11 
 

17. Woonzorgcentrum ’T ZAND 
Louis Paul Boonstraat 22 
2050 Antwerpen-Linkeroever  
03 291 19 19 
 

18. Woonzorgcentrum VESALIUS 
Prins Kavellei 75 
2930 Brasschaat  
03 650 25 87 
 

Assistentiewoningen: 
 

1. Aloïse, Fodderiestraat 105, 2660 Hoboken 
2. Boeksveld (Neerland), Michel Wittockstraat 1, 2610 Wilrijk 
3. Boelaer (Gitschotelhof), Lodewijk van Berckenlaan 361C, 2140 Borgerhout 
4. Bosstraat (klaar in 2023), Bosstraat 10, 2040 Berendrecht 
5. Boterlaar, Ruggeveldlaan 41, 2100 Deurne 
6. Broydenborg (vanaf april 2022), Oudestraat 103, 2660 Hoboken 
7. Cadix, August Michielsstraat 35, 2000 Antwerpen 
8. Carel Van Mandel, Carel Van Mandelstraat 9, 2050 Antwerpen 
9. Coppenol, Coppenolstraat 9, 2000 Antwerpen 
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10. Creutz, Vinkenstraat 40, 2018 Antwerpen 
11. De Anjer, Elf Novemberstraat 49, 2170 Merksem 
12. De Bonte Specht, Bosuilplein 9, 2100 Deurne 
13. De Brem I, Zwaantjeslei 87, 2170 Merksem 
14. De Brem II, Zwaantjeslei 93, 2170 Merksem 
15. De Donkse Beek, Jozef Ickxstraat 10, 2180 Ekeren 
16. De Fontein, Fonteinstraat 31-33, 2140 Borgerhout 
17. De Koninck I, Korte Riddersstraat 18, 2000 Antwerpen 
18. De Koninck II (nieuwbouw gepland), Oever 11, 2000 Antwerpen 
19. De Krekel, Krekelstraat 8, 2660 Hoboken 
20. De Leeuwerik, Bosuilplein 3, 2100 Deurne 
21. De Leliepoort, Bogaardestraat 22, 2000 Antwerpen 
22. De Mande, Balansstraat 15, 2018 Antwerpen 
23. De Meere, Corneel Van Reethstraat 10-12, 2600 Berchem 
24. De Meermin, Matigheidstraat 1, 2060 Antwerpen 
25. De Merel, Bosuilplein 5, 2100 Deurne 
26. De Molengeest, fred hendrikstraat 53, 2040 Berendrecht 
27. De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21, 2180 Ekeren 
28. De Pelikaan, Bosuilplein 1, 2100 Deurne 
29. De Sterlingen, Montensstraat 6, 2140 Borgerhout 
30. De Veldekens, Frans Beckerfsstraat 31, 2600 Berchem 
31. De Wielewaal, Bosuilplein 7, 2100 Deurne 
32. Den Bleek, Monyensstraat 4, 2140 Borgerhout 
33. Den Dorossaert (Drossaardstraat), Drossaardstraat 21, 2140 Borgerhout 
34. Den Drossaert (Helmstraat), Helmstraat 163, 2140 Borgerhout 
35. Emile Verhaeren, Emile Verhaerenlaan 20/22/24, 2050 Antwerpen 
36. Ernest Claes, Ernest Claesstraat 8, 2050 Antwerpen 
37. Essenhof, Dambruggestraat 308, 2060 Antwerpen 
38. Geestenspoor, Geestenspoor 71, 2180 Ekeren 
39. Grisar, Professor Claraplein 3, 2018 Antwerpen 
40. Harincrode, Professor Claraplein 4, 2018 Antwerpen 
41. Hof Ter Beke, Balansstraat 23-25-27, 2018 Antwerpen 
42. Hoge Weg, Hoge Weg 17, 2140 Borgerhout 
43. Huize Berchem, Grote Steenweg 146, 2600 Berchem 
44. Joostens-Lemmé, Dambruggestraat 306, 2060 Antwerpen 
45. Jozef Ickx, Jozef Ickxstaart 10, 2180 Ekeren 
46. Kerkeveld, St.Fredegandusstraat 36-38, 2100 Deurne 
47. Kronenburg, Van Duyststraat 188-194, 2100 Deurne 
48. Lange Batterijstraat 1 tot 25, 2018 Antwerpen 
49. Liberty I, Jan De Voslei 2, 2020 Antwerpen 
50. Liberty II, Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen 
51. Liberty III, Jan Van Rijswijcklaan 284, 2020 Antwerpen 
52. `Lindenhof, Haspengouwstraat 40, 2660 Hoboken 
53. Louis Paul Boon, Louis Paul Boonstraat 23, 2050 Antwerpen 
54. Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem 
55. Nello, Fodderiestraat 125, 2660 Hoboken 
56. Olijftak, Hollandstraat 23_25_27, 2060 Antwerpen 
57. Olvam, Vinkenstraat 44, 2018 Antwerpen 
58. Oosterveld, Groenenborgerlaan 185, 2610 Wilrijk 
59. Ottawa, Santiagostraat 1, 2030 Antwerpen 
60. Oversnes I en II, Krijgslaan 110, 2610 Wilrijk 
61. Papegaaienhof, Burgemeester De Boeylaan 1, 2100 Deurne 
62. Patrasche, Fodderiestraat 115, 2660 Hoboken 
63. Portugesehof, Portugestraat 1, 2660 Hoboken 
64. Prinshoeve, Prinshoeveweg 21, 2180 Ekeren 
65. Romanza, Klaproosstraat 74, 2610 Deurne 
66. Rozenboom I, Hallershofstraat 5, 2100 Deurne 
67. Rozenboom II, Cogelsplein 37, 2100 Deurne 
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68. Rozenhof, Jaak De Boeckstraat 2, 2170 Merksem 
69. Santiago, Canadalaan 27, 2030 Antwerpen 
70. Silsburg, Herentalsebaan 589-595-599, 2100 Deurne 
71. Sint-Anna (beschikbaar vanaf voorjaar 2023) Floraliënlaan, 2600 Deurne 
72. Stappaers, Professor Claraplein 2, 2018 Antwerpen 
73. Ten Gaerde, Boomgaardstraat 37-41, 2018 Antwerpen 
74. Valaar, Dichterstraat 115-119, 2610 Wilrijk 
75. Van Straelenhof, Jaak De Boeckstraat 1, 2170 Merksem 
76. Vercammen, Vercammenstraat  3-5, 2140 Borgerhout 
77. Waarlooshof, Sint-Bernardsesteenweg 185, 2020 Antwerpen 
78. Zeelbaan I, Elf Novemberstraat 25-41, 2170 Merksem 
79. Zeelbaan II, Elf Novemberstraat 41, 2170 Merksem 
80. Zilverlinck, Roodenbekehoek 17, 2660 Hoboken 
81. Zwarte Neus, lange Batterijstraat 2a, 2018 Antwerpen 
82. ’t Dokske I, Minister Schollaertstraat 22, 2170 Merksem 
83. ’t Dokske II, Minister Schollaertstraat 31, 2170 Merksem 
84. ’t Zand Louis Paul Boonstraat 22, 2050 Antwerpen 

Algemeen directeur Zorgbedrijf Antwerpen: Johan De Muynck. 
 

Contactadres: 
Zorgbedrijf Antwerpen 
Ballaarstraat 35 
2018 Antwerpen 
Telefoon. 03 431 31 31 
www.zorgbedrijf.antwerpen.be 
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48. ZORGBEDRIJF BRASSCHAAT (WV) 
 

 
Zorgbedrijf Brasschaat is een afdeling van ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 
 
Zorgbedrijf Brasschaat omvat volgende ouderenvoorzieningen: 
 

• Woonzorgcentrum Vesalius 
Prins Kavellei 75 
2930 Brasschaat 
Tel. 03/650 25 87 

 

• Serviceflats Balderhof 
Prins Kavellei 73 
2930 Brasschaat 
Tel. 03/650 25 87 

 

• Assistentiewoningen Prins Kavelhof 
Van Hemelrijcklei 80 
2930 Brasschaat 
Tel. 03/650 27 00 

 

• Dagverzorgingscentrum 
Prins Kavellei 71 
2930 Brasschaat 
Tel. 03/650 25 70 
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49. ZORGBEDRIJF HARELBEKE (WV) 
 

 
 
Zorgbedrijf Harelbeke is een autonome, verzelfstandigde organisatie die het aanbod inzake 
ouderen- en thuiszorg bundelt in een nieuwe structuur om op die manier een sterke openbare 
dienstverlening te blijven garanderen en een zorgcontinuüm te realiseren. 
De welzijnsvereniging neemt de vorm aan van een publiekrechtelijke vereniging conform Deel 3, 
Titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
De welzijnsvereniging is opgericht door het OCMW en de Stad van Harelbeke voor een duur van 
dertig opeenvolgende jaren, ingaand op 1 januari 2018 en dewelke, behoudens verlenging, 
verstrijkt op 31 december 2047.  
 

Het zorgbedrijf omvat: 
• de woonzorgcentra 
• het kortverblijf 
• dagverzorgingscentrum 
• de assistentiewoningen, 
• de thuiszorg ondersteunende diensten 
• de lokale dienstencentra 
• Dorpshuis de Rijstpekker werd door de stad  als partner in dit verhaal, ingebracht. 
 
1. WZC DE VLINDER  

 

Rustig en residentieel gelegen, dicht bij de Gavers, een luchtig en open gevoel, het zijn 
maar enkele van de troeven waarover woonzorgcentrum De Vlinder beschikt.  .   
In WZC De Vlinder  wonen 120 mensen. Het centrum biedt ook plaats aan 3 personen 
voor een kortverblijf. 
Kollegeplein 5, B-8530 Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 
devlinder@zbharelbeke.be 

 

2. WZC DE CEDER AAN DE LEIE 
 

In het hartje van de stad, aan de oevers van de Leie, bevindt zich sinds 1995 het 
woonzorgcentrum De Ceder aan de Leie. 
Onze afdelingen De Parel, De Bries, De Bloesem en De Loft zijn verspreid over vier 
verdiepen. 
Het centrum herbergt 123 mensen en telt 6 kamers voor koppels. 
Vrijdomkaai 31, B-8530 Harelbeke  
Tel. 056 73 52 00 
cederaandeleie@zbharelbeke.be 

 

In het kader van residentiële ouderenzorg beschikt het Zorgbedrijf over assistentiewoningen 
in de voorziening ‘De Beiaard’: 
• Een nieuwe thuis in het hartje van Harelbeke 
• Wonen in het centrum aan de boorden van de Leie 
• 47 aangepaste en comfortabele flats voor 65-plussers 
• Zelfstandig wonen en leven 
• Een veilig gevoel door 24 uren permanentie en een noodoproepsysteem 
• Knusse zithoeken waar je anderen kan ontmoeten 
• Verschillende activiteiten in het aansluitend dienstencentrum De Parette 
 

Hospitaalstraat 6, B-8530 Harelbeke 
056/89 91 00 
zorglijn@zbharelbeke.be 
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Bestuurorganen: 
 

Het zorgbedrijf wordt aangestuurd door een brede algemene vergadering bestaande uit 11 
OCMW-raadsleden en 2 schepenen: 
 

Lynn Callewaert, voorzitter 
Alain Top, burgemeester 
Rita Beyaert, lid algemene vergadering 
Willy Vandemeulebroucke, lid algemene vergadering 
Rik Vandenabeele, lid algemene vergadering 
Rosanne Mestdagh, lid algemene vergadering 
Inge Bossuyt, lid algemene vergadering 
Patrick Claerhout, lid algemene vergadering 
Fleur De Buck, lid algemene vergadering 
Melissa Depraetere, lid algemene vergadering 
Koen Opsomer, lid algemene vergadering 
Gwenny Meyfroid, lid algemene vergadering 
Nancy Debeerst, lid algemene vergadering 
Gerdy Haes, algemeen directeur 
	
Raad van bestuur: 
	

Het dagelijks beleid wordt bepaald door een krachtige raad van bestuur die samengesteld is uit 
6 OCMW-raadsleden, 1 schepen, de burgemeester (met raadgevende stem) en de algemeen 
directeur van het zorgbedrijf: 
Lynn Callewaert, voorzitter 
Alain Top, burgemeester 
David Vandekerckhove, bestuurder 
Filip Lainez, bestuurder 
Rosanne Mestdagh, bestuurder 
Elke Vlaeminck, bestuurder 
Lise-Marie Platteau, bestuurder 
Wout Patyn, bestuurder 
Gerdy Haes, algemeen directeur 
 

Directie: 
Het directiecomité bestaat uit Gerdy Haes, algemeen directeur, Rudy Eggermont, financieel 
directeur, Kenny Verhulst, directeur aankoop & facilitair beheer, Frederik Hellyn, directeur IT, 
Sem Vanhessche, directeur P&O, Lieze Bakelant, directeur wonen en zorg, Charlotte Desegher, 
directeur thuiszorg en dienstencentra.  Lynn Callewaert, voorzitter van het Zorgbedrijf zetelt in 
het directiecomité met raadgevende stem. 
 
De zetel van de welzijnsvereniging:  
 

Kollegeplein 5, 8530 Harelbeke  
Centraal nummer: 056/73 53 90 
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50. ZORGBEDRIJF KLEIN-BRABANT (WV) 
 

 
 

Het Zorgbedrijf Klein-Brabant beheert en exploiteert twee woonzorgcentra: 
 

1. WZC SINT-PIETER - campus Puurs 
Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands 
Tel. algemeen 03 890 15 33 
wzc.puurs@zorgbedrijf.klein-brabant.be 
Woonzorgcentrum Sint-Pieter ligt in het centrum van Puurs (Palingstraat 44).Het 
gebouw heeft 92 kamers (25 rustoordbedden, 61 RVT-bedden en 6 kamers 
kortverblijf), verdeeld over drie verdiepingen. 

 

2. WZC TER SCHELDE - campus Sint-Amands 
Kouterpark 25, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Tel. 052 46 92 22 
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be 
Het woonzorgcentrum “Ter Schelde” ligt in het centrum van Sint-Amands.  Het gebouw 
dateert van 2002-2003 en telt 2 bouwlagen.  Op het gelijkvloers vind je de afdeling de 
Schorre (= de extra zorgafdeling voor dementerende bewoners) en de afdeling de 
Polder.  Op de eerste verdieping heb je de afdelingen ’t Hooft en ’t Slik. Ter Schelde 
biedt plaats aan 45 bewoners (20 ROB-bewoners + 25 RVT-bewoners). 

 
Zorgbedrijf Klein-Brabant beheert en exploiteert bovendien assistentiewoningen op: 
 

• Campus Puurs, Kouterpark 24: Het Erf (20 flats) 
• Campus Sint-Amands, Palingstraat 46 en 50: Ten Dijke (65 flats, verspreid over twee 

locaties, 45 identieke (studiomodel), 4 éénpersoonsflats en 16 flats met aparte 
slaapkamer) 

 
Bestuur: 
 

De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van alle deelgenoten van Zorgbedrijf 
Klein-Brabant. Het OCMW van Puurs-Sint-Amands wordt in de Algemene Vergadering van 
Zorgbedrijf Klein-Brabant vertegenwoordigd door hun voltallige Raad voor maatschappelijk 
welzijn, samengesteld conform artikel 6 § 1 van het OCMW-decreet.  
 
Samenstelling van de Algemene Vergadering: 
Voorzitter:Ann-Marie Morel  
Leden: Eddy Ceurstemoint, Luk Ceurvelt, Guido Cools, Raf De Blaiser, Lavinia De Maeyer, Anne 
De Ron, Jef De Rop, Bart De Sutter, Els De Smedt, Inge Faes, Willem Geeroms, Els 
Goedgezelschap, Alex Goethals, Els Knoops, Peter Lemmens, Patrick Pauwels, Steven Prinsen, 
Danny Saey, Peggy Seeuws, Ronny Tourné, Jan Van Camp, Yvo Van Damme, Koen Van den 
Heuvel, Hilde Van der Poorten, Peter Van Hoeymissen, Heiko Van Muylder, Sonja Van Nimmen, 
Sophide Van Praet. 
Secretaris: Fred Rogier 
 
De Raad van Bestuur vergadert minimum één keer per kwartaal. Verder vergadert de raad van 
bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, telkens het belang van het Zorgbedrijf dit 
vereist en dit op bijeenroeping van de voorzitter, die verplicht is een vergadering van de raad van 
bestuur bijeen te roepen op aanvraag van minstens één derde (1/3) van de beheerders. 
Samenstelling van de Raad van Bestuur: 
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Voorzitter : Ann-Marie Morel 
Ondervoorzitter: Peter Van Hoeymissen 
Leden: Luk Ceurvelt, Bart De Sutter, Willem Geeroms, Els Goedgezelschap, Danny Saey, 
Sonja Van Nimmen. 
Secretaris: Fred Rogier 
 
Algemeen directeur:  
 

Fred Rogier  
tel. 03/890.15.31 
fred.rogier@zorgbedrijf.klein-brabant.be 
 
Contact : 
 

Zorgbedrijf Klein-Brabant 
Palingstraat 44 2870 Puurs-Sint-Amands  
tel. 03 890 15 30 
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be 
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51. ZORGBEDRIJF MEETJESLAND (WV) 
 

 
 
De twee open, cirkelvormige figuren van ons logo omarmen elkaar maar omsluiten elkaar niet volledig. Ze 
dragen respectvol zorg voor elkaar. De twee helften dragen in zich de suggestie van inclusie, samen één 
geheel te vormen. De slogan ‘een thuis voor jou’ spreekt voor zich. Het Zorgbedrijf focust op de zorgnoden 
van de cliënt en zet in op een integrale zorg met een naadloze overgang tussen de verschillende diensten. 
 
Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële 
zorginstellingen over van de OCMW’s Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). 
De OCMW-besturen van Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele) beslisten alzo om de krachten 
te bundelen en de ouderenzorg van de 3 OCMW’s onder te brengen in een autonome en 
verzelfstandigde welzijnsvereniging: Zorgbedrijf Meetjesland. Met deze unieke, 
intergemeentelijke samenwerking wil het Zorgbedrijf de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van 
de publieke zorg blijven garanderen.  
 
Het Zorgbedrijf Meetjesland omvat: 

• 5 woonzorgcentra voor een totaal van 438 woongelegenheden; 
• 99 serviceflats in Maldegem, 69 in Evergem; 
• een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen in Maldegem en 

Evergem; 
• een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij bijna 1000 gezinnen; 
• een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele); 
• een collectieve dagopvang in Maldegem. 

 
Zorgbedrijf Meetjesland beheert de volgende 5 woonzorgcentra: 
 

1. WZC TEN OUDENVOORDE 
Hospitaalstraat 2, 9940 Evergem (Ertvelde) – tel. 09/334.55.84 

 

2. WZC TER CAELE 
Hoeksken 29, 9940 Evergem – tel. 09/253.85.39 

 

3. WZC TER LEENEN  
Graaf Van Hoornestraat 26, 9850 Deinze (Nevele) – tel. 09/371.54.00 

 

4. WZC TER HOLLEBEKE 
Hooiwege 4, 9940 Evergem (Sleidinge) – tel. 09/357.32.07 

 

5. WZC WARMHOF 
Begijnewater 1, 9990 Maldegem – tel. 050/40.36.00 

 
De Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland is samengesteld uit 31 
vertegenwoordigers uit de Raden voor Maatschappelijk Welzijn van de OCMW's van Evergem, 
Maldegem en Deinze. 
 

De Raad van Bestuur bestaat vandaag uit 9 afgevaardigden uit de Raden voor Maatschappelijk 
Welzijn van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze, en de algemeen directeur van het 
zorgbedrijf. De algemeen directeurs van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze 
worden als technicus aan hun delegatie toegevoegd.  
 
Voorzitter: Patrick Huyghe 
 

Algemeen Directeur: Piet Vanwambeke 
 
Contactgegevens hoofdzetel: 
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De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge,nl. 
Sleidinge-Dorp 43 
9940 Evergem (Sleidinge) 
info@zorgbedrijfmeetjesland.be 
09 210 30 70 
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52. ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK (ZOG) (WV) 
 
                                                          

                                                  
 
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra: 
 
1. Woonzorgcentrum Mandana  

Stalenstraat 2, 3600 Genk 
Tel. 089/21 19 86 

 

Woonzorgcentrum Mandana heeft twee campussen met een totaalcapaciteit van 132 bedden. 
 

WZC MANDANA - Campus Schaapsdries 
Mandana is ontstaan uit vzw Menos (zie verder) en richt zich in bijzonder naar ouderen 
met dementie en ouderen met een psychische problematiek. De bewoners van Mandana 
verblijven in kleine leefgroepen van 8 bewoners die samen beschikken over een eigen 
"appartement". 
Omdat de nood aan bijkomende bedden steeds hoger,  biedt vzw Menos  tijdelijk ook 
residentieel verblijf, kortverblijf en dagopvang aan in de gebouwen van het OCMW, op 
Campus Schaapsdries (voorheen Woonzorgcentrum Herfstvreugde). 
Het woonzorgcentrum telt 4 afdelingen met telkens 2 leefgroepen. De leefgroepen tellen 
maximum 10 bewoners en leven autonoom met hun leefgroep begeleiders. De 
leefgroepen zijn huiselijk ingericht. 

 

WZC MANDANA - Campus André Dumont 
In september 2012 startte vzw Menos de nieuwbouwwerken voor een innovatief 
woonzorgcentrum op campus André Dumont te Waterschei. De eerste 32 ouderen 
hebben er begin januari 2014 hun intrek genomen. 

 

2. WZC TOERMALIEN 
Portavida, Welzijnscampus 15, 3600 Genk 
Tel. 089/57 35 00 
Het woonzorgcentrum telt 286 bedden. Toermalien is ontstaan uit de fusie van de wzc 
Herfstvreugde en Heiderust te Genk. In september 2012 namen de 270 bewoners van de 
rusthuizen Heiderust en Herfstvreugde hun intrek in het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum 
Toermalien op de site van de Welzijnscampus.  
Daarbij werd toen ook beslist om Toermalien los te koppelen van de directe OCMW-werking 
en te laten groeien in een zelfstandig statuut in de vorm van een OCMW-vereniging. 

                                        
Vanaf 1 januari 2016 versterken Menos vzw en Woonzorgcentrum Toermalien hun 
samenwerking en vormen samen met Woonzorgcentrum Mandana voortaan het Zorgbedrijf 
Ouderenzorg Genk (ZOG). 
 

   

Het Zorgbedrijf Genk is een samenwerking tussen het OCMW Genk en de VZW Menos, met als 
doelstelling de exploitatie van de woonzorgcentra van beide partners in één overkoepelend 
zorgbedrijf. 
 

vzw Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, vzw CGG/LITP, 
de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar 
Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem.  
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Menos is een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband met als doel de uitbouw van een 
gerontopsychiatrisch expertisecentrum, overwegend in de zorgregio Genk. De taak van dit 
expertisecentrum is de ontwikkeling en implementatie van een keten van zorg die nauw op elkaar 
aansluit en de zorgbehoevende oudere en zijn mantelzorgers de meest aangepaste zorg kan 
garanderen. De kennis, expertise en ervaring van elk van de partners van het 
samenwerkingsinitiatief wordt maximaal ingezet. Belangrijk is het samenspel dat ontstaat tussen 
de zorgverleners, de oudere en zijn omgeving.   De zorgketen bestaat uit de schakels:  

• woonzorg; 
• vorming & counseling,  
• thuiszorg op maat,  
• diagnose en screening 

 
Contact: 
 

info@zoggenk.be 
089/57 35 00 
www.zoggenk.be 

 

en 
 

vzw Menos 
 Schaapsdries 2 3600 Genk     
administratie@menosgenk.be of info@menosgenk.be 
Tel.: 089/57.30.50 of 089/57.35.00 
Contactpersoon: Chris Van Gerven 
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53. ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND (WV) 

 
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND is een welzijnsvereniging, opgericht door het OCMW van Sint-
Katelijne-Waver en het OCMW van Mechelen. Beide OCMW's hebben een aantal van hun taken 
toevertrouwd aan het Zorgbedrijf. Op die manier willen zij verschillende vormen van zorg 
samenbrengen. Zorgbedrijf Rivierenland kan zo een permanente zorg of een zorgketen 
aanbieden aan de klanten. Via samenwerking biedt het Zorgbedrijf een gespecialiseerde en 
efficiënte zorg samen met meer dan 750 medewerkers.  
 
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND biedt volgende diensten aan: 
 

• 4 woonzorgcentra 
 

• Seniorenwoningen en Assistentiewoningen 
Zorgbedrijf Rivierenland beschikt over meer dan 280 woningen voor ouderen, waarvan 
13 woongelegenheden die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers en beschikt over 138 
assistentiewoningen, verspreid over 5 locaties.  

 

• Dagverzorgingscentra: Hanswijk, Hof van Egmont, Huis Offendonk; 
 

• Kortverblijf en Nachtopvang; 
 

• Lokale dienstencentra: Den Abeel, Den Deigem, De Rooster en De Schijf; 
 

• Thuiszorg; 
 

• Kinderopvang; 
 

• Zorgcoach. 
 
De 4 onder de koepel van het Zorgbedrijf Rivierenland beheerde woonzorgcentra zijn: 
 
 

1. WZC DE LISDODDE 
 

Frans Broersstraat 1, 2800 Mechelen 
Tel. 015/47.81.00 
Woonzorgcentrum De Lisdodde bevindt zich net buiten de vesten van de Stad 
Mechelen. Het centrum beschikt over 156 woongelegenheden, inclusief 6 kamers voor 
kortverblijf. Er zijn 2 vleugels, een beveiligde afdeling voor bewoners met dementie, en 
een nieuwe vleugel, die begin 2013 in gebruik genomen werd. Op het dak van de nieuwe 
vleugel staan 2 comfortabele assistentiewoningen. 

 

2. WZC HOF VAN EGMONT 
 

Hendrik Speecqvest 5, 2800 Mechelen 
Tel. 015/41.29.44 
Woonzorgcentrum Hof van Egmont ligt in het centrum van Mechelen. Er zijn 3 afdelingen 
voor bewoners met nood aan fysieke zorg en 3 afdelingen voor bewoners met dementie. 
Binnen één van de afdelingen voor bewoners met dementie is voor 12 bewoners voorzien 
in 'kleinschalig wonen': Nieuwenhuyse.  
Het Hof van Egmont biedt naast het woonzorgcentrum ook 2 dagverzorgingscentra, 
waarvan één specifiek voor mensen met dementie, 10 bedden voor kortverblijf waarbij ook 
nachtverblijf mogelijk is. 

 

3. WZC SINT-ELISABETH => vervangen in 2020 door nieuwbouw onder een nieuwe 
benaming: “WZC BOSBEEKHOF”, Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
Tel. 015/31.49.31 
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In 2019 zouden de bewoners van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuwbouw 
achter het huidige woonzorgcentrum. Door onvoorziene omstandigheden is de verhuis 
uitgesteld. Na de verhuis krijgt het nieuwe woonzorgcentrum ook een nieuwe naam, 
namelijk BOSBEEKHOF.  
Borsbeekhof biedt een thuis aan 92 bewoners. Zij wonen verspreid over 3 wijken, waarvan 
de Tuinwijk zich richt op bewoners met dementie. Het woonzorgcentrum beschikt voor 60 
woongelegenheden met een bijkomende erkenning (het vroeger RVT). Deze 
woongelegenheden zijn bedoeld voor bewoners die minimaal afhankelijkheidscategorie B 
hebben. De 32 andere woongelegenheden zijn eerder bedoeld (vroeger ROB) voor 
bewoners die meer onafhankelijk zijn van zorg. 
In 2020 konden de bewoners en de medewerkers hun intrek nemen in een nieuw gebouwd 
woonzorgcentrum. Dit was echter fase 1 van de werken. Na de verhuis werd het oude 
gebouw afgebroken en startte fase 2, de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum. 
 

4. WZC ROOSENDAELVELD 
 

In maart 2019 startte de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld, op de 
site - naast het AZ Sint-Maarten - tussen de Antwerpse- en Liersesteenweg in Mechelen. 
In het voorjaar van 2021 zal het nieuwe woonzorgcentrum de deuren openen. 
In het woonzorgcentrum zullen 120 bewoners wonen, voornamelijk personen met dementie 
of met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. Het wonen en leven zal verlopen volgens 
de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen. Waarbij iedere bewoner in een kleine 
groep van 8 personen woont en ondersteuning krijgt van een vast team, wat een vertrouwd 
gevoel geeft. Er is één woning voorzien voor personen met jongdementie en twee woningen 
voor personen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. 

 
Contact:  
 

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND 
Wilsonstraat 28a 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
Tel. 015/30.69.97 
info@zbrivierenland.be 
www.zorgbedrijfrivierenland.be 
	
Bestuursorganen: 
	

De Algemene Vergadering bestaat uit tien leden, vertegenwoordigers van de betrokken 
OCMW's. De Raad van Maatschappelijk Welzijn van Mechelen en van Sint-Katelijne-Waver 
stelden elk 5 leden aan. Maken deel uit van de Algemene Vergadering: Jeroen Baeten – 
voorzitter; Gabriella De Francesco – ondervoorzitter; Lore Roelandts, Sylke Pex, Elisabet Okmen, 
Arthur Orlians, Anne Delvoye, Faysal El Morabet; Katrien Willems, Karolien Frans, leden;  Peter 
Macken, algemeen directeur 
 

De Raad van Bestuur bestuurt het Zorgbedrijf en bestaat uit 11 beheerders: de voorzitter en 
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, 3 beheerders, verkozen door de leden van de Raad 
van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Mechelen en 3 beheerders, verkozen door de leden 
van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Sint-Katelijne-Waver, de OCMW-
secretarissen van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en de algemeen directeur. 
De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt iedere legislatuur beslist door de beide 
gemeentebesturen. Op 1 maart 2019 is de nieuwe raad van bestuur gestart. Jaarlijks wisselen 
de voorzitter en ondervoorzitter. 
De huidige samenstelling:  

Voorzitter,  de heer Jeroen Baeten 
Ondervoorzitter, mevrouw Gabriella de Francesco 
Bestuurders met stemrecht OCMW Mechelen: 
Mevrouw Elisabet Okmen 
De heer Arthur Orlians 
Mevrouw Freya Perdaens 



 
 

            Paul Derhaeg, Netwerken in de residentiële ouderenzorg in België. Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra… / juni 2022 

 

334 

Bestuurders met stemrecht OCMW Sint-Katelijne-Waver 
De heer Bart De Boeck 
Mevrouw Katrien Willems 
Mevrouw Sylke Pex 
Bestuurders zonder stemrecht 
De heer Marc Staes, adjunct-algemeen directeur OCMW Sint-Katelijne-Waver 
De heer Jan Bal, adjunct-algemeen directeur OCMW Mechelen 
De heer Peter Macken, algemeen directeur 

	

Het Managementteam organiseert de dagelijkse operationele werking van Zorgbedrijf 
Rivierenland en bestaat uit de volgende leden: 

	

Peter Macken 
algemeen directeur 
peter.macken@zbrivierenland.be 
015 30 69 97 
 

Brigitte Verstrepen 
financieel directeur 
brigitte.verstrepen@zbrivierenland.be 
015 30 69 97 
 

Ria Martens 
directeur wzc Hof van Egmont 
ria.martens@zbrivierenland.be 
015 44 85 90 
 

Astrid Gepts 
directeur wzc De Lisdodde 
astrid.gepts@zbrivierenland.be 
015 47 81 01 
 

Maddy Van den Bergh 
directeur wzc Sint-Elisabeth 
maddy.vandenbergh@zbrivierenland.be 
015 31 49 31 
 

Ann Desmet 
directeur wzc Roosendaelveld 
ann.desmet@zbrivierenland.be 
0470 31 89 98 
 

Paméla Van Even 
diensthoofd thuiszorg en kinderopvang 
pamela.vaneven@zbrivierenland.be 
015 44 52 17 
 

Wendy Absillis 
directeur organisatie-ontwikkeling 
wendy.absillis@zbrivierenland.be 
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54. ZORGBEDRIJF SAKURA (WV) 
 

 
De naam Sakura verwijst naar een Japanse kerselaar, die symbool staat voor ‘levensboom’. Sakura heeft 
voor het zorgbedrijf een tweede symboolfunctie namelijk als ‘sa cura’ of ‘samen zorgen voor’.  
 
Het OCMW Lokeren en het OCMW Moerbeke-Waas startten op 1 januari 2018 het Zorgbedrijf 
SAKURA. Deze zorgvereniging exploiteert de woonzorgvoorzieningen van beide besturen 
onder de vorm van een autonome publieke rechtspersoon.  
SAKURA stelt meer dan 300 personeelsleden tewerk en organiseert residentiële zorg voor 450 
ouderen, verspreid over 3 campussen: 
 

1. Campus Lokeren, Polderstraat 2 te Lokeren: 
 

WZC TER DURME: 157 woongelegenheden 
Assistentiewoningen Het Polderhuis: 48 woningen 
Kortverblijf: 5 woongelegenheden (4 open – 1 beveiligd) 
 

2. Campus Eksaarde, Eksaardedorp 88 te Lokeren: 
 

WZC HOF VAN EKSAARDE: 89 woongelegenheden 
Kortverblijf: 1 woongelegenheid (beveiligd) 
 

3. Campus Moerbeke-Waas, Sportlaan 13 te Moerbeke: 
 

WOONCENTRUM TER MOERE:  67 woongelegenheden 
Assistentiewoningen Hof Ter Moere: 24 woningen 
Assistentiewoningen Ter Moere: 24 woningen 
Kortverblijf: 3 woongelegenheden. 
 

Bestuur: 
 

• Algemene Vergadering 
Het zorgbedrijf wordt aangestuurd door de Algemene Vergadering bestaande uit 17 
raadsleden.  

 

• Raad van Bestuur 
Het dagelijks beleid wordt bepaald door de Raad van Bestuur die samengesteld is uit 9 
raadsleden. 

 

• Directiecomité 
Het directiecomité neemt beslissingen inzake dagelijks bestuur en maakt de algemene 
beleidsvoorbereiding van het zorgbedrijf op.  

 
Contactadres:  
 

Polderstraat 2, 9160 Lokeren – tel. 09/340.87.03 – info@zorgbedrijfsakura.be 
 

Voorzitter Sakura: Stefan Walgrave 
Algemeen directeur Sakura: Bart D’hanis (bart.dhanis@zorgbedrijfsakura.be) 
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55. ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN (WV) 
 

 
 
ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN 
Clement Cartuyvelsstraat 12 
3800 Sint-Truiden 
011 69 70 44 
info@zorgbedrijfsinttruiden.be 
 
ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN biedt volgende dienstverlening aan: 
 

1. Woonzorgcentra 
 

2. Thuiszorg: Gezinszorg – Poetsdienst – Warme maaltijden aan huis – Klusjesdienst – 
Vervoer – Boodschappendienst – Zorgoverleg – Zorgcöordinatie in de ouderenzorg – 
Seniorenbuddy – Werkgroep Mantelzorgers 

 

3. Dienstencentrum Cicindriahuis 
 

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN  beheert en exploiteert 2 woonzorgcentra: 
 
 

1. WZC VILLA ROSA  
Diestersteenweg 61 
3800 Sint-Truiden 
Tel. 011/49 37 90 
villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be 
WZC Villa Rosa is erkend als rust- en verzorgingstehuis (RVT) en is toegankelijk voor 
zowel valide als zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar. Het woonzorgcentrum beschikt 
over 150 kamers, ondergebracht in vijf afdelingen van telkens 32 wooneenheden. 
Er is ook een afdeling voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze afdeling 
beschikt over 22 kamers met een eigen patio. 

 
2. WZC ’T MEILAND  

Schurhoven 74 
3800 Sint-Truiden 
011/68 48 71 
meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be 
Woonzorgcentrum (WZC) 't Meiland is gelegen aan de rand van het centrum. Het beschikt 
over een mooie tuin en grenst aan domein Speelhof en het Begijnhof.  
WZC 't Meiland is erkend als rust- en verzorgingstehuis (RVT) en is toegankelijk voor 
zowel valide als zorgbehoevende senioren vanaf 65 jaar. 

 
Bestuur: 
 

Algemene Vergadering: De stad Sint-Truiden en OCMW Sint-Truiden worden in de Algemene 
Vergadering vertegenwoordigd door de voltallige gemeente- en OCMW-raad (35 personen). 
Jurgen Reniers, Ingrid Kempeneers, Jelle Engelbosch, Veerle Heeren (burgemeester Sint-
Truiden), Hilde Vautmans, Jo François, Pascal Monette (voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden), Jos 
Pierard,  Laurien Bamps, Stijn Vanoirbeek, Mieke Claes, Maurice Hollebeke, Peter Deltour, 
Nina Kvikvinia, Hans Govaerts, Jef Cleeren, Johan Mas, Marleen Thijs, Carl Nijssens, Roger 
Clerinx, Johnny Vangrieken, Ludwig Vandenhove, Raymonde Spiritus, Hilde Visser, Raf Herbots, 
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Christophe Elen, Peter Van Dam, Erwin Vaes, Günther Dauw, Serge Gumienny, Gert Stas, Ann 
Knaepen, Eddy El Herbouti, Bert Stippelmans, Filip Moers. 
 
Raad van Bestuur:  is bevoegd voor het beheer van het zorgbedrijf en voor de afhandeling 
van de zaken van dagelijks bestuur en is als volgt samengesteld: 
Paul Vanstraelen (financieel directeur), Filip Moers (bestuurslid), Rosanna Pascariello 
(algemeen directeur), Ludo Brepoels (onafhankelijke deskundige), Mieke Claes (bestuurslid) en 
David Engelbos (onafhankelijke deskundige),  Roger Clerinx (ondervoorzitter), Pascal Monette 
(voorzitter), Jan Vanderkerken (onafhankelijke deskundige) en Christophe Elen (bestuurslid). 
 
Contactgegevens raad van bestuur: 
 

Pascal Monette, voorzitter: pascal.monette@zorgbedrijfsinttruiden.be 
Roger Clerinx, ondervoorzitter: roger.clerinx@sint-truiden.be 
 
Directiecomité: 
 

• voorzitter Pascal Monette (pascal.monette@zorgbedrijfsinttruiden.be) 
• algemeen directeur Rosanna Pascariello (rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be)  
• financieel directeur Paul Vanstraelen (paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be) 
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56. ZORGBEDRIJF VILVOORDE (WV) 
 

 
 

Stad en OCMW Vilvoorde wilden een betaalbare en kwalitatieve zorg verzekeren in Vilvoorde. 
Daarom hebben ze samen een nieuwe organisatie opgericht: Zorgbedrijf Vilvoorde. 
Het zorgbedrijf is een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, een zogenaamde 
welzijnsvereniging. Het is dus een overheidsorganisatie, maar een andere rechtspersoon dan 
de stad en het OCMW. 
 

ZORGBEDRIJF VILVOORDE  biedt de volgende dienstverlening aan: 
 

• Kinderdagverblijf KaDeeke 
• Woonzorgcentrum Filfurdo 
• Assistentiewoningen De Steenkaai en Het Poorthuys 
• Vier lokale dienstencentra: Kassei, Far-West, De Meer (wijk Broek) en Den Dries (wijk 

Houtem) 
• Gezinszorg 
• Poetsdienst 
• Maaltijden aan huis 

 

WZC FILFURDO  
 

Harensesteenweg 72, 1800 Vilvoorde 
Tel.: 02/447 05 00 
filfurdo@zorgbedrijfvilvoorde.be 
 
WZC Filfurdo beschikt over 181 éénpersoonskamers verdeeld over 3 afdelingen: 1ste 
verdieping: De Zennevallei - 2de verdieping: Het Sas - 3de verdieping: De Watertoren 
 

Bestuur: 
 

De Algemene Vergadering van het zorgbedrijf bestaat uit alle leden van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn, dus uit 35 leden. De gemeenteraad vaardigt 9 leden af. 
De raad voor maatschappelijk welzijn vaardigt 26 leden af. 
 

De Raad van Bestuur van het zorgbedrijf bestaat uit 5 leden. In februari 2019 is een nieuwe 
raad van bestuur aangesteld: Johan Serkeyn, Thomas De Mey, Jacques Mevis, Zinab El 
Jaouhari  en Joke Boone.  
Voorzitter: Johan Serkeyn. 
Ondervoorzitter: Thomas De Mey. 
 

Het Directiecomité bestaat uit de volgende medewerkers: 
Lode Peeters, Algemeen Directeur 
Linda De Bremme, coördinator thuiszorg 
Ann Verhaeren, directeur residentiële ouderenzorg 
Christine Van Laethem, directeur kinderdagverblijf KaDeeke 
Sofie Bruyninckx, stafmedewerker organisatieontwikkeling 
Wim Robberechts, interne preventieadviseur 
 

Contact: 
 

ZORGBEDRIJF VILVOORDE 
Harensesteenweg 72, 1800 Vilvoorde  
Tel. 02 447 07 00 
info@zorgbedrijfvilvoorde.be 
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57. ZORGGROEP LOMMEL (WV) 
 

 
 

Woon- en zorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel, Assistentiewoningen Kopshoeven, 
Kapittelhof en Molsekiezel, Dienstencentrum 't Trefpunt en Dagopvangcentrum De Mantel gaan 
sinds 2018 als ZORGGROEP LOMMEL door het leven als autonome publiekrechtelijke 
welzijnsvereniging. 
 

ZORGGROEP LOMMEL  beschikt over twee woon- en zorgcentra. WZC Kapittelhof is gelegen 
in het levende centrum, terwijl WZC Hoevezavel zich in het rustige groen bevindt.  
 

1. WZC KAPITTELHOF  
Kapittelhof, 1 
Lommel 
011/399 799 

Dagelijks verantwoordelijke woon- en zorgcentrum Kapittelhof: Rudi Fonteyn 
 

In plaats van het bestaande rusthuis Hoevezavel uit te breiden kozen stads- en OCMW-
bestuur in destijds voor de afbraak van het oude rusthuis en de bouw van een nieuw centrum 
met 120 kamers vlak langs het oude Hoevezavel. In het Kapittelhof  (juni 2012) zijn 77 woon-
gelegenheden ingericht, verspreid over 3 afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee 
leefgroepen, van telkens 13 tot 14 bewoners. 
De bouw telt bovendien 20 serviceflats en kreeg een nieuw dagverzorgingscentrum ter 
vervanging van het bestaande. Daarnaast kreeg ook het nieuw dienstencentrum er onderdak. 

 

2. WZC HOEVEZAVEL  
Jan Davidlaan, 11 
Lommel 
011/399 799 
Dagelijks verantwoordelijke woon- en zorgcentrum Hoevezavel: Annita Van Heukelom 
In de groene wijk Heeserbergen opende het Woon- en zorgcentrum Hoevezavel zijn deuren 
in juni 2015. Dit woon- en zorgcentrum biedt plaats aan 120 senioren, verspreid over 4 
afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee leefgroepen van telkens zo’n 15 bewoners. 
 

Bestuur: 
 

ZORGGROEP LOMMEL wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van 
Bestuur. 
De Algemene Vergadering bestaat uit 11 afgevaardigden die verkozen worden onder de leden 
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Lommel.  
 

De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter en 5 afgevaardigden die verkozen worden onder 
de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Lommel en is het uitvoerend orgaan dat 
instaat voor de dagelijkse werking. 
 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 

Nancy Bleys, voorzitter Zorggroep, Rita Phlippo, ondervoorziter, lid AV en lid RvB, Ine Loomans, 
lid AV en lid RvB, Luc Ooms, lid AV en lid RvB, Rita Ven, lid AV en lid RvB, Pieter Cox, lid AV, 
Jan Geurts, lid AV, Ronny Geysen, lid AV, Dag Indenhoek, lid AV, An-Sofie Maes, lid AV 
Sofie Mertens, lid AV, Rudi Fonteyn, Algemeen Directeur Zorggroep 
 
Coördinator intramurale dienstverlening en dagelijks verantwoordelijke WZC 
Kapittelhof, Rudi Fonteyn  
rudi.fonteyn@ocmwlommel.be - 011/ 397 101. 
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58. ZORGGROEP ORION – TURNHOUT (WV) 
 

 
 
Zorggroep Orion biedt residentiële en niet-residentiële zorg aan. Het gaat hier zowel over WZC 
De Wending als over assistentiewoningen. Bovendien presenteert de Zorggroep een uitgebreid 
aanbod aan activiteiten en diensten in de diensten- en ontmoetingscentra.  
De oprichting van Zorggroep Orion werd op 15 april 2017 goedgekeurd door minister Homans. 
Heel concreet gaat het hier over de verzelfstandiging van WZC De Wending, de Groep van 
Assistentiewoningen, LDC Albert Van Dyck en OC De Meerloop. Een grote ambitie is hier de 
concretisering van de visie op zorg in de dagelijkse werking en organisatie. Grote thema’s hierbij 
zijn kwaliteit, geïntegreerde zorg en mensgerichte zorg.  
Reeds enige tijd geleden kondigde het OCMW van Turnhout de intentie aan om te 
verzelfstandigen met de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Al gauw kwamen daar de 
dienstencentra bij. In een volgende stap kreeg die verzelfstandiging een naam: Zorggroep Orion.  
 

Zorggroep Orion betekent de verzelfstandiging bij het OCMW Turnhout van:  
 

• WZC DE WENDING (132 bedden) met de GAW, en WZC DE VLIET (specifiek gericht op 
dementerende bewoners – 60 bedden), Albert Van Dyckstraat 

 

• Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck,   

• Ontmoetingscentrum De Meerloop.  
 

De ambitie ligt echter hoger. Samen met andere partners wil de Zorggroep een verhaal 
schrijven om stelselmatig integrale en kwalitatieve zorg te ontwikkelen in de regio en een 
zorgcontinuüm te realiseren. 
 

Contact:  
 

Luc Op de Beeck, Voorzitter Zorggroep Orion    
Bart Michielsen, Algemeen Directeur Zorggroep Orion 
E-mail:  communicatie@zorggroep-orion.be 
Tel.  014/47 47 47 
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59. ZORGPUNT WAASLAND (WV) 
 
 

                  
 
Op 1 januari 2019 hebben alle zorgdiensten van de OCMW's van Beveren, Kruibeke, 
Zwijndrecht en Sint-Niklaas zich gegroepeerd in de publieke vereniging, Zorgpunt 
Waasland. Vanaf dan zijn we de grootste speler in het Waasland op vlak van ouderenzorg. 
Elke dag zetten 1.650 personeelsleden zich in om kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen 
die ze nodig heeft. We zijn en blijven een openbare organisatie. 
 
 

ZORGPUNT WAASLAND bestaat uit onder meer: 
 

• 12 woonzorgcentra 
• 3 dagverzorgingscentra 
• 8 dienstencentra 
• een voorziening voor personen met een beperking (Home De Bron) 
• een dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren beperking (De Stroom) 
• diensten gezinszorg 
• poetsdiensten 
• circa 360 serviceflats en ouderenwoningen 

 
ZORGPUNT WAASLAND  telt 12 woonzorgcentra: 
 

1. WZC DE PLATAAN 
Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas 
Tel.: 03 778 54 00 
De Plataan beschikt over 80 eenpersoonskamers, waarvan 40 grote kamers en 2 kamers 
voor kortverblijf.  

 

2. WZC DE GERDA 
Gerdapark 13, 9100 Sint-Niklaas 
receptie.degerda@zpw.be 
Tel.: 03 778 58 00 
 Het woonzorgcentrum telt 120 kamers waarvan 3 voor kortverblijf 
 

3. WZC DE NOTELAAR 
Oude Zandstraat 98, 9120 Beveren 
denotelaar@zpw.be 
Tel.: 03 750 92 00 
Woonzorgcentrum De Notelaar huisvest 149 senioren, onder wie zowel valide als 
zorgbehoevende personen. Ze verblijven op 129 eenpersoonskamers en 10 gekoppelde 
eenpersoonskamers voor echtparen of samenwonende partners. Daarnaast zijn er 6 
tijdelijke woongelegenheden in het centrum voor kortverblijf. 
 

4. WZC DE SPOELE 
Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 
receptie.despoele@zpw.be 
Tel.: 03 778 50 00 
Het woonzorgcentrum biedt 128 kamers waarvan 8 kamers voor echtparen of 
samenwonende partners en 3 kamers voor kortverblijf.  

 

5. WZC DE LINDED 
Oude Zandstraat 102, 9120 Beveren 
delinde@zpw.be 
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Tel.: 03 750 96 10 
Voor WZC De Linde wordt er een nieuwbouw gerealiseerd;  daarom zijn de bewoners 
tijdelijk verhuisd naar de Oude Zandstraat 102 te 9120 Beveren. 
 

6. WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM 
Beverse dijk 5, 9120 Kallo 
boeye.vanlandeghem@zpw.be 
Tel.: 03 570 90 10 
Het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in het centrum van Kallo huisvest 56 
bewoners. 
 

7. WZC BRIELS 
Kerkplein 8, 9120 Melsele 
Info.briels@zpw.be 
Tel.: 03 750 98 70 
Het woonzorgcentrum met 96 kamers omvat 3 afdelingen, waarvan één  beveiligde 
afdeling voor mensen met dementie. 
 

8. WZC CRAEYENHOF 
Kloosterstraat 17 A, 2070 Zwijndrecht 
craeyenhof@zpw.be 
Tel.: 03 291 16 00 
In het woonzorgcentrum kunnen 60 bewoners vast verblijven (waarvan de helft in een 
beveiligde zone) en er zijn 10 kamers voor kortverblijf. 
 

9. WZC POPULIERENHOF 
Turkyen 2, 9100 Nieuwkerken 
receptie.populierenhof@zpw.be 
Tel.: 03 780 57 00 
Het woonzorgcentrum beschikt over 70 eenpersoonskamers,  5 appartementen voor 
koppels en 2 kamers voor kortverblijf 

 

10. WZC WISSEKERKE 
Kruibekestraat 58a, 9150 Bazel 
onthaal.wissekerke@zpw.be 
Tel.: 03 740 96 30 
Na de verbouwing en de toegevoegde nieuwbouw kunnen 150 senioren genieten van 
kwaliteitsvolle verzorging, in een huiselijke sfeerd. 
In hetzelfde gebouw zijn ook dagverzorgingscentrum De Waterlelie en kortverblijf De 
Biekorf gehuisvest. In het kortverblijf kunnen 5 bewoners tijdelijk wonen.  

 

11. WZC HET LINDEHOF 
Kerkstraat 11, 9111 Belsele 
receptie.hetlindehof@zpw.be 
Tel.: 03 778 52 00 
Het woonzorgcentrum heeft 92 eenpersoonskamers waarvan 4 kortverblijven. 

	

12. WZC SINT-ELISABETH 
Oude Zandstraat 102, 9120 Beveren 
sint-elisabeth@zpw.be 
Tel.: 03 750 96 00 
Woonzorgcentrum  Sint-Elisabeth huisvest 31 senioren 
In Vrasene wordt gebouwd aan een nieuwbouw voor woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. De 
bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar de Oude Zandstraat 102 in Beveren. 

 
Naast 12 woonzorgcentra beheert Zorgpunt Serviceflats/Assistentiewoningen/ 
Seniorenwoningen: 
 

1. Het Glazen Huis, Seefhoeklaan 12-40, 2070 Zwijndrecht (Burcht) (14)  
2. Sint-Rochus, Kleine Hulststraat 13-31, 9100 Sint-Niklaas (12) 
3. ’t Lam, Polderstraat 1, 2070 Zwijndrecht (26) 
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4. De Priesteragie, Azalealaan 6, 9100 Sint-Niklaas (60) 
5. Hof van Nespen, Peerkenswegel 1-19, 9120 Beveren (19) 
6. Hof ter Noten, Oude Zandstraat 100, 9120 Beveren (34) 
7. Ouderenwoningen in Belsele, Sinaai en Nieuwerkerken 
8. De Goudbloem, Zwijgershoek 10, 9100 Sint-Niklaas (36) 
9. De Beuken, Oude Zandstraat 103, 9120 Beveren (AW 90) 
10. Seniorenwoningen Kallo, Beverse Dijk 7-45, 9120 Kallo (20). 

 
 

Bestuur ZORGPUNT WAASLAND: 
 

De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland is samengesteld uit 12 vertegenwoordigers uit de 
Raden voor maatschappelijk Welzijn van de OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en 
Zwijndrecht, de algemeen directeur, transitiemanager en 2 onafhankelijke bestuurders 
(experten). 
De huidige bestuursleden van Zorgpunt Waasland zijn verkozen voor de legislatuur 2019-2024. 
Elke partnergemeente heeft een gelijk aantal vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
en in de Raad van Bestuur 
 

Voorzitter: Maxime Callaert 
 

Algemeen directeur: Tjeu van Diessen 
 

Transitiemanager: Filip Thyssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


