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1. Woord vooraf

Woonzorgcentrum 'Heilige-Familie' is gelegen in de 
Molenstraat 32 te 9130 Beveren - Kieldrecht en biedt 



onderdak aan 85 gebruikers, in een landelijk kader.

De voorziening is uitgebouwd tot een volwaardig 
seniorencentrum in de Wase poldergemeenschap :

 Rust- en verzorgingstehuis voor 80 fysisch, psychisch 
en sociaal zorgbehoevende gebruikers, waarvan 2 
tweepersoonskamers

 Mogelijkheid tot kortverblijf (5 eenheden)
 Seniorenrestaurant voor buurtgebruikers
 Groep van Assistentiewoningen (20 wooneenheden)
 15 seniorenwoningen in de Tuinwijkstraat

In een accommodatie met een toekomstgerichte 
comfortnorm willen wij garant staan voor een warme zorg 
én een zorg op maat.

De levensfilosofie die hier wordt nagestreefd, kan men 
niet beter verwoorden als Lin Yutang dat ooit deed :

"We kunnen niet ontsnappen aan het ouder worden.                 
We bedriegen onszelf wanneer we dit ontkennen. 
En, aangezien het nutteloos is tegen de natuurwet in te 
gaan,
doen we er best aan met elegantie ouder te worden…”

Met deze levenswijsheid zullen wij, als directie, zusters en 
personeel, ervoor zorgen dat U binnen de kortste tijd onze 
voorziening als een tweede thuis zal beschouwen !

2. Een historisch kader

In 1900 kwam de oude pastorij van Kieldrecht vrij.
De toenmalige priester, E.H. De Wolf stelde aan de familie 
d’Arenberg voor, deze oude pastorij te herstellen en te 



vergroten om er een hospice op te richten.
Enkele jaren later slaagde E.H. Roggeman er uiteindelijk 
in deze pastorij en omliggende gronden op te kopen en 
een nieuwe vleugel te laten bouwen.
In september 1913 konden 3 zusters van de congregatie 
“Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis” (Apostolinnen) 
uit Gent, Moeder Alexis, Zr. Pelagie en Zr. Perpetua, aan 
hun werk van dienstvaardigheid voor de omliggende 
gebruikers beginnen.

In 1987 besliste de congregatie om beroep te doen op 
enkele leken voor het beheer van de rusthuizen. Dit 
resulteerde in de stichting van de Vereniging Zonder 
Winstgevend oogmerk : Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive 
(Gent) en Heilige Familie (Kieldrecht). 
ViveS werd de nieuwe naam voor de vzw.

In 2000 diende de vzw haar zorgstrategisch plan in met 
het oog op het realiseren van haar nieuwbouw- en 
uitbreidingsplannen.
Deze nieuwbouw werd geopend 21 januari 2009.
Op 4 november 2014 werd een extra tweede verdieping 
geopend, waardoor er een uitbreiding van 20 kamers 
mogelijk werd.

Sinds 16 maart 2018 kregen we de seniorenwoningen 
(voorheen OCMW) gelegen in de Tuinwijkstraat, in beheer.
Hiermee beogen we om nog meer tegemoet te komen aan 
de noden van onze oudere populatie van Kieldrecht en 
omgeving.

Op 1 mei 2018 kreeg onze vzw een nieuwe naam: 

In de groep Conecto werd eveneens het WZC Ter 
Hovingen (Gentbrugge) opgenomen. 

3. Wat bieden wij aan?



1. Infrastructuur & Accommodatie.

Ons voorziening richt zich zowel naar dames, heren en 
echtparen, zowel naar zorgbehoevende, dementerende, 
als valide personen en dit vanuit welke cultuur dan ook.
Op Hermelien (gelijkvloers) verblijven zowel valide als 
zorgbehoevende personen. Op Isegrim (+1) verblijven 
hoofdzakelijk personen met dementie. Op Julocke (+2) 
verblijven zowel personen met als zonder dementie. Hier 
bevinden zich ook de 5 korverblijfkamers en de 2 
koppelkamers.

Wij willen de huiselijke sfeer zo veel als haalbaar bekomen 
in onze voorziening. Daarom kunt u de kamer naar eigen 
smaak met eigen meubelen inrichten.

Kamers

Elke ruime éénpersoonskamer (24m²) en elke 
tweepersoonskamer (37m²) is voorzien van :

 Sanitaire ruimte met toilet en lavabo
 (2 lavabo’s op tweepersoonskamer)

 Oproepsysteem in kamer en sanitaire ruimte
 Draadloos oproepsysteem
 Telefoon
 Digitale tv aansluiting
 Ruimte voor een koelkast.
 Bed en nachttafel
 Kleerkast (niet aanwezig op al onze kamers)

Gemeenschappelijke ruimtes



 Liften
 Zithoeken
 Een badkamer op afdeling met aangepast bad en 

zitdouche 
 Rolstoeltoegankelijk toilet
 Een groene zone rondom het gebouw
 Iedere afdeling heeft een eigen leefruimte
 Kapel
 Cafetaria (13h - 16h)

op maandag - woensdag - vrijdag - zondag 

             

2. Diensten waarop beroep kan gedaan 
worden :

 Wasserij
 Kapsalon
 Pedicure/manicure
 Kinesitherapeut (op doktersvoorschrift) 
 Ergotherapie en animatie

             

                             

3. Verzorging.

De voorziening beschikt over voldoende gekwalificeerd 



verplegend, verzorgend en paramedisch personeel om de 
bewoners bij te staan in de dagelijkse verzorging. 
Er zijn ergotherapeuten en een kinesitherapeut werkzaam 
in de voorziening.
Kapster en pedicure kunnen op vraag langskomen.
De geneesmiddelen worden bewaard in de huisapotheek 
en uitgedeeld volgens doktersvoorschrift. 
De keuze van de huisarts is volledig vrij. 

1. Voeding.

De maaltijden worden dagelijks bereid in onze eigen 
keuken. Een evenwichtig samengesteld menu, wordt op 
de kamer aangeboden. Wie dit wenst of personen welke 
begeleiding bij de maaltijd nodig hebben, kunnen deze 
gebruiken in de leefruimte.
Indien U een dieet dient te volgen, gelieve dit bij de 
opname te vermelden.
 Ontbijt : 07.30uur
 Middagmaal : vanaf 12uur
 Koffie met een koekje : 14uur
 Avondmaal : 17uur-17.30uur

5. Animatie.

Wat ontspanning betreft, zullen wij U zeker niet 
teleurstellen
U bent vrij om deel te nemen aan de activiteiten. Voor de 
aanvang van de activiteit wordt u nogmaals bevraagd of u 
wenst deel te nemen.

Enkele voorbeelden :

 Dia - en filmvoorstellingen
 Muziek optredens
 Uitstapjes
 Kaartspelen, knutselen, …
 Palingfestijn, barbecue, mosselfeest …
 Verjaardagsfeest, Sinterklaasfeest, Kerstviering 



 Petanque
 Koken in beperkte groep

1.  Zingeving en beleving.

Onze voorziening is een christelijk geïnspireerde 
voorziening met respect voor elke overtuiging.

Zin geven aan leven is belangrijk in iedere levensfase. 
Zingevings- en levensvragen komen op iedere levensweg. 

We willen je graag nabij zijn, luisterend aanwezig zijn, 
met jou de weg gaan als tochtgenoot. 

Heb je nood aan een gesprek, aan een stukje begeleiding, 
geef gerust een seintje aan de teamcoach. 

© Louis Van 
Overloop

Sacramenten

Elke maandagavond kan de wekelijkse eucharistieviering 
bijgewoond worden in de kapel. Tijdens de sterke tijden – 
Vasten en Advent – op hoogdagen zoals Kerstmis en 
Pasen is er een feestelijke viering. Deze viering gaat door 

op 2de Kerstdag en Paasmaandag in de cafetaria. 

Er is de mogelijkheid om wekelijk de communie te 
ontvangen op de kamer. 

Wie het wenst kan steeds de ziekenzalving ontvangen. 
Jaarlijks is er eveneens een gemeenschappelijke 
ziekenzalving. 

Stilte en gebed

Wil je graag even tot bezinning komen, een stil moment 
voor jezelf, een individueel gebedje of gewoon even tot 
rust komen, dan ben je steeds welkom in de kapel op 



Julocke (2de verdieping)

In de meimaand wordt er een bedevaart naar mariaoord 
Gaverland gedaan. 

Bezinning voor overledene

Jaarlijks is er rond Allerzielen een herdenkingsmoment 
voor onze overleden bewoners. 

7. Bezoek.

Bezoek van familie of vrienden is steeds welkom.
Er is doorlopend bezoek mogelijk vanaf 8u ‘s ochtends 
De hoofdingang is sluit ‘s avonds vanaf 18h, dit om 
veiligheidsredenen. Met een toegangsbadge kunt u 
binnenkomen tot 21u. 
Tussen 21u en 8u dient u aan te bellen. 
De toegangsbadge is af te halen aan het onthaal, mits het 
betalen van een waarborg.

1. Briefwisseling.

De post wordt u dagelijks door een van onze medewerkers 
bezorgd op de kamer. Indien gewenst, kan deze ook 
worden bewaard op de verpleegpost van uw afdeling.
Wenst u een brief te versturen, dan kan deze afgegeven 
worden op de verpleegpost of aan het onthaal.

1. Inspraak.

Mede-inspraak in de dagelijkse werking is mogelijk via de 
gebruikersraad/familieraad. Per kwartaal worden u en uw 
familie uitgenodigd per brief voor deze vergadering. 
Wanneer u vragen/opmerkingen/suggesties heeft, kunt u 



hiermee altijd terecht bij de lokale directie.

1. Opname modaliteiten.

De aanvraag

Voor de aanvraag tot opname dient u zich richten tot de 
opnameverantwoordelijke. Indien gewenst kunt u, na 
afspraak, steeds een bezoek brengen aan het 
woonzorgcentrum. Bij de aanvraag worden uw naam en 
gegevens genoteerd op de wachtlijst.

De opname

De eigenlijke opname gebeurt in samenspraak met 
kandidaat gebruiker, familie, eventueel sociale dienst en 
behandelend geneesheer en de opnameverantwoordelijke.
Op elke kamer wordt een aangepast bed voorzien. Een 
aangepaste zetel wordt ter beschikking gesteld indien de 
toestand van de gebruiker dit vereist. Verder wordt de 
kamer door de gebruiker bemeubeld.
Er is nog plaats voor persoonlijke bezittingen zoals tafel 
en stoelen, televisie, frigo, foto’s en andere herinneringen. 
Kledij, persoonlijk linnen, toilet gerief, (dons)deken en 
hoofdkussen moet eveneens meegebracht worden. De 
lakens worden voorzien door de voorziening en het 
onderhoud ervan is inbegrepen in de dagprijs. 

Bij opname zijn een aantal documenten noodzakelijk, zo 
onder andere de identiteitskaart, adressen van 



contactpersonen,…  Wij vragen u ook een intakeformulier 
in te vullen met gegevens over en gewoonten van 
kandidaat gebruiker. Aan de hand hiervan kunnen wij van 
bij de opname werken aan een aangepaste zorg.

Bij elke opname wordt een overeenkomst opgemaakt 
tussen de gebruiker (of zijn vertegenwoordiger) en de 
voorziening die de rechten en plichten van beide partijen 
vermeldt.
Bij financiële ontoereikendheid kan een aanvraag 
ingediend worden bij het O.C.M.W. voor een tussenkomst 
in de verblijfskosten.

1. Kostprijs.

De dagprijzen zijn:

éénpersoonskamer: 58.79 €/dag
tweepersoonskamer: 42.02 €/dag/persoon                      
tweepersoonskamer/alleengebruik: 67.88 €/dag

Zijn niet in de dagprijs inbegrepen :

 Remgelden op doktersraadplegingen en      
geneesmiddelen

 Was en nieuwkuis van persoonlijke kledij en 
toiletgerief

 Pedicure
 Kinesitherapie
 Kapper
 Telefoon
 Digitale TV



Organogram.

Algemeen directeur : Geert Polfliet
Lokale directie : Ann Capon



***

Teamcoach Isegrim en Julocke : Marc Permentier
Teamcoach Hermelien : Pol Lesage
Kinesitherapie : Jasper Klaaijsen



Een thuis waar wij elkander ontmoeten


