
  

             De Kamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       Een rolstoeltoegankelijke kamer             

       voorzien van: 

 Een badkamer met toilet en 

lavabo  

 Een hoog-laagbed  

 Een nachttafel 

 

 

 

 

Bereikbaarheid  

 
 Conecto VZW 

WZC Heilige Familie 
Molenstraat 32 

9130 KIELDRECHT 

03/250.67.20 

 Website: www.hfkieldrecht.be   
E-mail: info@hfkieldrecht.be 

 

 Dienst opname en bewonerszorg 

De Kever Priscilla en Varewyck Valerie 

socialedienst@hfkieldrecht.be 

 

Afdelingen 
 

   Afdeling Hermelien:  
    Teamcoach: Van Wiele Leen 

Adjunct teamcoach: Strooband Brenda  
 

    Afdeling Isegrim:  
    Teamcoach: Permentier Marc 

Adjunct teamcoach: Van Laere Carine 
     

    Afdeling Julocke: 
Teamcoach: Permentier Marc 

Adjunct teamcoach: Strooband Brenda 

      Tjarda.DeClercq@terhovingen.be 

 

  

   

Informatiebrochure    
Woonzorgcentrum 
Heilige Familie 
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Woonzorgcentrum en Centrum 

voor kortverblijf type 1  

 

is erkend door de Vlaamse overheid voor 

woonzorgcentrum, woonzorgcentrum met 

bijkomende erkenning & kortverblijf. Het heeft een 

capaciteit van 85 bedden verspreid over drie 

afdelingen:  

 Hermelien (gelijkvloers) 

 Isegerim (1ste verdieping) 

 Julocke  (2de verdieping) 

 

Dienstverlening:   

 Onthaal  

 Dienst opname en bewonerszorg 

 Verpleging en verzorging 

 Ergotherapie en kinesitherapie (kinézaal) 

 Animatie 

 Maaltijden bereid in eigen keuken  

(maaltijd voor bezoekers – 8 euro)  

 Logistieke hulp 

 Onderhoud van de kamer en leefruimtes 

 Kapper en pedicure 

 Technische dienst 

 Vrijwilligerswerking  

 Cafetaria 

 Wifi – internetverbinding 

 Huur koelkast/ TV  

 

 

 

Dagprijs 

Het vast verblijf heeft een capaciteit van  

80 bedden. 

De dagprijs voor een éénpersoonskamer 

bedraagt € 66,01 /dag  

De dagprijs voor een koppelkamer* bedraagt 

€47,18 /dag/bewoner  

(* WZC Heilige Familie heeft 2 koppelkamers 

op afdeling Julocke) 
 

 

  

  

 

OCMW tussenkomst 

 
Verblijf met tussenkomst van het OCMW is mogelijk 

voor bewoners met beperkte financiële middelen. 

Het dossier dient voor opname in orde te zijn.  

Meer informatie kan u verkrijgen het Sociaal Huis te 

Beveren of bij uw mutualiteit.   

 

Niet inbegrepen in de dagprijs 
 

 Dokterskosten 

 Medische, paramedische en farmaceutische 

kosten: geneesmiddelen en labo, 

raadplegingen, ziekenvervoer, 

ziekenhuisopname,… 

 Pedicure en kapper 

 Kinéprestaties  

 Activiteiten die een meerkost vormen 

 TV abonnement (€10 /maand) 

 Telefoonabonnement (€10 /maand) 

 Waarborgen  

 Technische dienst  

 Huur koelkast/ TV  (€15/maand/toestel) 

 

 

 

 

 
 


