
 

 

 



 

 

  



 

 

WELKOM 

Geachte heer, mevrouw,  

Wij danken u van harte voor de interesse die u toont in 

ons woonzorgcentrum op de toekomstige site 

Waegebrughe.  

Een verhuis naar een woonzorgcentrum is een 

ingrijpend moment.  

Het begint meestal al enkele jaren voordien, als men 

bewust of onbewust denkt aan mogelijke zorgnoden in de toekomst.  

Het is belangrijk om deze keuze goed doordacht te maken. Naast de 

materiële omkadering zijn er tal van andere factoren van belang.  

We streven naar een warme huiselijke thuis waar aandacht is voor iedere 

individuele persoon.  

In een woonzorgcentrum is het fijn wonen door de garantie om steeds 

zorg en ondersteuning in uw nabijheid te hebben.  

U zal aan de hand van deze brochure een boeiend en volledig beeld 

krijgen van het woonzorgcentrum en wat we u kunnen aanbieden, 

gekaderd in de algemene maatschappelijke context van vandaag.  

Verder kan u ook alle praktische informatie in een notendop terugvinden.  

Wij staan altijd klaar om u alle informatie te geven omtrent onze 

dienstverlening.  

U bent altijd welkom!  

 

Rita Vande Moortele 

Algemeen directeur 

Vzw Vijvens 



 

 

ONZE MISSIE - VISIE 

Vzw Vijvens geeft vorm aan een thuis, waar mensen voluit kunnen 

wonen/leven/werken, vertrekkend vanuit de geschiedenis van de vzw:  

zorg dragen voor mensen met een kwetsbaarheid in de samenleving. 

 

Onze waarden en missie geven we vorm door te werken aan en met 

oprechte AANDACHT. 

 

A acceptatie - respect voor het unieke karakter van elke 

persoon - mensen moeten zichzelf kunnen zijn en blijven 

A aanwezigheid - we zijn present in relaties met elkaar - de 

ander is een volwaardig mens en weet zich geborgen 

N nabijheid - liefdevolle benadering vanuit barmhartigheid en 

zachtmoedigheid 

D dromen en doen - in dialoog met de bewoner, samen het 

leven vorm geven 

A allen - bewoners blijven verbonden met hun netwerk in de 

maatschappij 

C competenties - we kijken naar kansen, eerder dan naar 

beperkingen 

H huiselijkheid - echt thuis zijn, wij werken in het huis van de 

bewoner 

T toonaangevend - we staan open voor innovatieve 

methodieken en ideeën 



 

 

VZW VIJVENS  

Vzw Vijvens omvat: ‘Campus wonen en leven Waegebrughe’ te Kruishoutem 

en ‘woonzorgcentrum Home Vijvens’ te Huise-Zingem.  

Campus wonen en leven Waegebrughe  

 Residentie Célestin (24 woningen)  

 Residentie Kruiskouter (4 woningen)  

 Toekomstig wellnesscentrum ‘Camille’  

 Woonzorgcentrum Home Sint-Petrus 

- 111 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen 

- 5 woongelegenheden kortverblijf  

- 5 woongelegenheden oriënterend kortverblijf  

- 4 woongelegenheden voor mantelzorgers  

 Centrum voor dagverzorgingscentrum De Marolle (15 personen) met 

kiss & ride zone  

 Seniorenrestaurant / Brasserie De Passionist   

 Publieke tuin en afgesloten dwaaltuin Het Prieeltje  

 Gezondheidscentrum  

 Onthaal met kiosk Marollebolleke  

 Stille ruimte: Pater Gerolfzaal  

 Administratief gedeelte  

 Open bewegings- en kinéruimte: 

De Zijprong  

 

 

Woonzorgcentrum Home Vijvens te Huise-Zingem  

 92 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen  

 3 woongelegenheden kortverblijf 

 5 woongelegenheden oriënterend kortverblijf  



 

 

ONTSTAAN WAEGEBRUGHE 

Sinds het voorjaar 2019 zijn we gestart met de bouw van onze nieuwe 

campus wonen en leven Waegebrughe.  

De wijk ‘Marolle’ kent een lange voorgeschiedenis in het zorgen voor 

mensen. Hier werd ooit, door de Paters Passionisten een klooster 

opgericht en later kon men hier terecht in het psychiatrisch 

verzorgingstehuis van de Broeders van Liefde.   

In 2006 werd het eerste contact gelegd met de Broeders van Liefde, jaren 

later kunnen we met trots vertellen dat we het ‘zorgen voor mensen’ in 

de buurt kunnen verderzetten.  

 

 



 

 

LEVEN EN WONEN IN EEN WOONZORGCENTRUM  

Een opname in een woonzorgcentrum is een ingrijpend moment.  

Het is belangrijk om deze keuze goed doordacht te maken. Naast de 

materiële omkadering zijn er tal van andere factoren die ook belangrijk 

zijn.  

Bijvoorbeeld: een goede woonomgeving in een warme huiselijke 

omgeving waar aandacht is voor iedere individuele persoon.  

In een woonzorgcentrum komt daar altijd verzorging en verpleging bij. 

Een team van verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, 

psychologe, kinesisten, logopedisten, zorgen, onder begeleiding van hun 

diensthoofden, 24u op 24u voor deze belangrijke opdracht.  

Op maat van de bewoner wordt een plan opgemaakt waar ook de 

huisdokter zijn rol in heeft. Op geregelde tijdstippen wordt er samen met 

de bewoner en zijn familie overleg gepleegd.  

De woonzorgcentra van de vzw Vijvens zijn gespecialiseerd in het 

verzorgen van zwaar zorgbehoevenden en/of personen met een 

dementieel beeld.  

Leefgroepwerking maakt het mogelijk binnen homogene groepen steeds 

de gepaste begeleiding te garanderen.  

Uiteraard maakt palliatieve zorg ook deel uit van een goede opvang.  

De vzw Vijvens biedt ook de mogelijkheid om thuiswonende ouderen te 

ondersteunen met in totaal 8 plaatsen kortverblijf, 10 plaatsen 

oriënterend kortverblijf en een dagverzorgingscentrum waar 15 personen 

op een kwaliteitsvolle manier in een warme, huiselijke omgeving kunnen 

worden opgevangen en begeleid.  

Wij staan altijd klaar om u alle informatie te geven omtrent onze 

dienstverlening en u ook op administratief vlakt ten volle te 

ondersteunen.  

U bent altijd welkom!   



 

 

LEVEN EN WONEN IN HOME SINT-PETRUS  

Het woonzorgcentrum Home Sint-Petrus in Kruishoutem huisvest 111 

ouderen en biedt bijkomend opvang aan 5 personen in kortverblijf en 5 

personen in oriënterend kortverblijf.  

Mevrouw Vande Moortele Rita is algemeen directeur van de vzw Vijvens.  

De heer Dhuyvetter Olivier is zorgmanager voor Home Sint-Petrus. Hij 

coördineert de verschillende diensten binnen het woonzorgcentrum.  

 

Wie kan bij ons terecht?  

Het woonzorgcentrum helpt voornamelijk ouderen die – ondanks 

thuishulp – thuis niet langer kunnen blijven wonen.  

‘Kortverblijf’ in Home Sint-Petrus is bedoeld voor ouderen die – tijdelijk – 

niet kunnen thuis wonen omwille van een korte, ernstige ziekte of 

omwille van de afwezigheid van diegene die de oudere normaliter thuis 

verzorgen.  

Een zorgbehoevende oudere kan voor minimum 1 week en maximum 60 

opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een 

kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in 

kortverblijf per voorziening.  

 

Een ‘oriënterend kortverblijf’ biedt gebruikers die thuis wonen (met of 

zonder ondersteuning van thuiszorgdiensten) en zich in een (potentiële) 

crisissituatie bevinden, tijdelijk en op een multidisciplinaire wijze een 

intensief observatie- en begeleidingstraject van 60 dagen om hen naar 

het meest passende woon- en leefaanbod toe te leiden.  

 

 



 

 

 

 

Komen wonen in Home Sint-Petrus betekent dat een oudere hetzij voor 

lange tijd, hetzij definitief in het woonzorgcentrum komt wonen. Op dat 

moment wil de zorgverlening een ‘gewoon verder zetten’ betekenen van 

het leven van de oudere, waarbij deze laatste zelf mee sturing geeft. Niet 

meer, zeker niet minder.  
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DE VERDIEPINGEN  

Het wzc biedt een thuis aan 121 bewoners (111 residentieel, 5 

kortverblijven en 5 oriënterende kortverblijven)  

 

De letter W staat voor westelijke vleugel – deze heeft op alle 

verdiepingen een schakering van de kleur geel.  

De letter N staat voor noordelijke vleugel – deze heeft op alle 

verdiepingen een schakering van de kleur groen.  

De letter Z staat voor de zuidelijke vleugel – deze heeft op alle 

verdiepingen samen met de oostelijke vleugel (letter O) een schakering 

van de kleur rood.  

Voor de benaming van onze lokalen en leefgroepen hebben we ons 

gebaseerd op verwijzingen naar de Paters Passionisten (die veel hebben 

betekend voor de wijk Marolle) en de toponiemen en namen van 

gehuchten op de Marolle en in Kruishoutem.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Het gelijkvloers  

 Gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen in stille ruimte ‘Pater 

Gerolfzaal’  

 Seniorenrestaurant / brasserie ‘De Passionist’ en terrassen  

 Vergaderzaal of raadzaal: ’t Kruiske  

 Overlegruimte Pater Overstezaal  

 Gesloten verbindingsgalerij 

 Publieke ‘Kloostertuin’ en petanquepleinen  

 Afgesloten dwaaltuin ‘Het Prieeltje’ 

 Open bewegings- en kinéruimte ‘De Zijsprong’  

 Gezondheidscentrum ‘Wijkhuize’  

 Kiosk ‘Marollebolleke’  

 Kapsalon Jenny  

 Administratieve burelen  

 Residentie Kruiskouter: 4 tuinflats 

 Centrum voor dagverzorging (CDV) De Marolle  

 

 

 

 

  



 

 

De eerste verdieping  

 39 standaardkamers 

 1 kamer met annex  

 3 leefruimten met open terras 

o 1.W.LR: De Toekomst 

o 1.N.LR: Orangerie 

o 1.Z.LR: Aaishove  

 

De tweede verdieping  

 40 standaardkamers 

 3 leefruimten met open terras 

o 2.W.LR: De Klok  

o 2.N.LR: Bellevue 

o 2.Z.LR: Herlegem  

  



 

 

De derde verdieping  

 19 standaardkamers  

 12 inleunflats voor koppels waarvan 3 met een aansluitende 

mantelzorgkamer.  

 3 leefruimten met open terras 

o 3.W.LR: ’t Molenhuis  

o 3.N.LR: Koninklijke serre 

o 3.Z.LR: ’t Gulden ei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kelderverdieping 

 Een volledig uitgeruste keuken waar elke dag de maaltijden vers 

bereid worden  

 Alle personeelsruimten (kleedkamers en sanitaire voorzieningen) 

 Bergruimten en technieken   



 

 

WOONVORMEN  

Standaardkamer  

 Oppervlakte: 24m² waarvan 4,1m² 

sanitaire cel 

 Oproepsysteem – branddetectoren – 

vrijlooppompen op de deuren – luchtverversing 

(aanvoer in de kamer en afvoer in de badkamer)  

 Tussen badkamer en kamer zit een 

elektromagnetische deur  

 Rechtstreekse telefoonaansluiting met 

mogelijkheid tot internet  

 Groot raam met ingebouwd vliegenraam  

 Automatische, uitklapbare zonnewering die ook 

handmatig bediend kan worden en de mogelijkheid tot 

buitenzicht behoudt  

 

 Badkamer:  

o Aangepast verlengd hangtoilet met beugels  

o Aangepaste lavabo met spiegel  

o 2 kleerhaken  

o Ingebouwde kast met slot  

o Douche  

o Oproepsysteem  

 

 Meubilair  

o Ingebouwde kast met slot en prikbord  

o Hoog-laag bed  

o Nachtkastje (indien nodig met server)  

o Tafel en 2 stoelen met armleuningen  

o Aangepaste zetel  



 

 

o Meubel voor televisie met ingebouwde koelkast en 2 laden 

(plaats voor glazen en flessen)   



 

 

Flat  

 Oppervlakte: 45m² waarvan 5,1m² 

sanitaire cel  

 Oproepsysteem – 

branddetectoren – vrijlooppompen op de deuren – 

luchtverversing (aanvoer in de slaap- en zitkamer en 

afvoer in de badkamer)  

 Tussen badkamer-slaapkamer en 

slaapkamer-living: elektromagnetische schuifdeur 

 Grote ramen met ingebouwde vliegenramen  

 Automatische, uitklapbare zonnewering die ook handmatig bediend 

kan worden en de mogelijkheid tot buitenzicht behoudt  

 

 Zitruimte 

o Ingebouwde kast met slot  

o Kitchenette: ijskast, elektrisch kookvuur, dampkap, bergkasten – 

beveiligde en begrensde bediening  

o Tafel en 4 stoelen met armleuingen  

o Meubel voor televisie, 2 laden en plaats voor glazen en flessen  

o 2 aangepaste zetels 

o Rechtstreekse telefoonaansluiting met mogelijkheid tot internet  

 

 Badkamer 

o Aangepast verlengd hangtoilet met beugels  

o Aangepaste lavabo met spiegel 

o 2 kleerhaken 

o Ingebouwde kast met slot 

o Douche  

o Oproepsysteem  

 

 Slaapkamer  

o Oproepsysteem 



 

 

o Twee hoog-laag bedden   

o Twee nachtkastjes (indien nodig met server)   



 

 

KOSTPRIJS VAN EEN VERBLIJF?  

Wat kost een verblijf in Home Sint-Petrus per dag? 

(netto dagprijzen vanaf 2-5-2022)  

 Standaardkamer: € 67,81 

 Inleunflat: € 66,83/persoon  

 Inleunflats met flexkamer: € 80,75+ € 67,81 

 Kortverblijf en oriënterend kortverblijf met douche: € 74,27 

De prijs verandert niet naarmate u meer of minder zorgbehoevend 

wordt.  

 

Inbegrepen in de dagprijs  

 Verpleging en verzorging  

 Kinesitherapie (voor de RVT-bewoners) 

 Animatie 

 Ergotherapie 

 Het onderhoud van uw kamer  

 De (dieet-)maaltijden  

 Drank bij de maaltijden en waterverdeling op de kamer 

 Incontinentiemateriaal 

 Bedlinnen 

 Zeep, shampoo, tandpasta 

 Handdoeken en washandjes 

 Kapper (1 x per 3 weken) 

 Pedicure 

 Verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) 

 Koelkast  

  



 

 

 

 

Niet inbegrepen  

 Doktershonoraria 

 Apotheekfactuur  

 

Extra individuele uitgaven:  

 Persoonlijk linnen (€1.30 per aanwezig dag) 

 Verbruik in de brasserie  

 Aankopen aan de rijdende winkel 

 Huur flat screen (€11.00/maand) 

 Gebruik kabeldistributie (€8.43/maand) 

 Telefoonaansluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALGEMENE INFO  

Inspiratie 

Home Sint-Petrus is een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum. U bent 

vrij uw eigen geloofsovertuiging of levensbeschouwing na te leven. 

Momenten die door Home Sint-Petrus worden georganiseerd, kunnen 

natuurlijk altijd een uitdrukking dragen van onze inspiratie. Wederzijds 

respect maakt mensen mogelijk samen te leven.  

 

Pastoraal medewerker 

Mevrouw Parmentier Carine is pastoraal medewerker binnen vzw Vijvens. 

Zij is steeds aanwezig tijdens de interne eucharistievieringen & 

gebedsdiensten, zij vertegenwoordigt de vzw op begrafenissen, brengt een 

bezoekje bij een ziekenhuisopname en is een luisterend oor voor iedereen 

die er nood aan heeft.  

 

Medische begeleiding 

U kiest zelf uw huisarts. Wij raden u aan tijdig uw huisarts te vragen of hij 

bereid is u op medisch vlak te volgen in Home Sint-Petrus. 

 

Bezoekuren 

Home Sint-Petrus heeft geen bezoekuren. De bewoners kunnen elk 

moment van de dag hun bezoek ontvangen.  

 

Bereikbaarheid 

Home Sint-Petrus ligt binnen het gehucht Marolle en is bereikbaar met het 

openbaar vervoer en de belbus.  

 



 

 

Vrijwilligers 

Een groep vrijwilligers zet zich in voor de ondersteuning van een waaier 

van activiteiten.  



 

 

Animatie 

Iedere maand is er huiskrantje en een activiteitenkalender. U bent vrij al of 

niet deel te nemen aan de ontspanningsmomenten. Breng gerust uw eigen 

hobby mee. Er zijn ook wekelijks kleine uitstappen.  

 

Maaltijden 

U kan de maaltijden op de kamer nuttigen of in gezelschap, dit naar gelang 

uw zelfstandigheid. De maaltijden worden elke dag vers in eigen keuken 

bereid.  

 

Palliatieve zorgen 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de laatste levensfase. Een palliatieve 

werkgroep en referentieverpleegkundige waken over een kwaliteitsvolle 

zorgverlening voor terminale bewoners. Wij werken eveneens nauw 

samen met het palliatiefnetwerk in onze regio.  

 

Kamerinrichting 

De inrichting van uw kamer is vrij. Eigen meubels en voor u belangrijke 

versieringen vinden vast een geschikte plaats in uw kamer. Een eigen flat-

screen kan meegebracht worden.  

Voor het ophangen van bepaalde zaken kan steeds en bij voorkeur hulp 

gevraagd worden aan onze technische dienst. Het is verboden om aan de 

met canvassen beklede muur iets op te hangen of gaten te boren in alle 

muren.  

 

Infrastructuur 

Als bewoner kunt u gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes, 

bewegingsruimte, terrassen, de brasserie en de tuin. Er is een 

bibliotheekdienst en een ‘rijdende’ winkel voorzien. De kapper komt elke 

week in het woonzorgcentrum en de pedicure gebeurt op regelmatige 

tijdstippen.   



 

 

ACTIVITEITEN 

Bij vzw Vijvens vinden we het belangrijk dat onze bewoners zich kunnen 

blijven amuseren, ontplooien, bewegen …  

Onze animatieve werking organiseert uiteenlopende activiteiten zoals 

koken, bloemschikken, dansnamiddagen, petanquen, volksspelen, 

daguitstappen … daarnaast is er ook een bewegingsruimte ter beschikking.   

Kom ook genieten van onze activiteiten zoals onze jaarlijkse Petrusfeesten! 

 

 

 

 

 

 

In de toekomst kan u zich ook in de watten laten leggen in onze wellness 

‘Camille’. Hier kan u gebruik maken van de wellnessfaciliteiten en de 

warmwaterpool.  

                                 

Aanbod: 

- aromatherapie 

- massagetherapie 

- pijntherapie 

- snoezelbaden 
 

In onze kiosk kan u terecht voor uw favoriete dagblad, kleine 

geschenkjes en versnaperingen.  



 

 

CONTACT 

Sociale dienst  

Kandidaat-bewoners die meer informatie wensen en hun vraag tot 

opname in het woonzorgcentrum willen stellen, kunnen contact 

opnemen met de sociale dienst en dit elke werkdag tussen 8u30 en 

16u30.  

 

Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking en 

een rondleiding.  

Deze kennismaking tussen de kandidaat-bewoner of zijn familie en 

een medewerker van Home Sint-Petrus is een vereiste alvorens u kan 

opgenomen worden.  

 

Wenst u nog een extra woordje uitleg?  

We wensen u van harte welkom op onze campus wonen en leven 

Waegebrughe. Neem contact op via 09/333 30 11 en maak uw 

afspraak. 

Bezoek onze website www.vijvens.be of mail naar 

socialedienst@stpetrus.be  

 

  



 

 

BEREIKBAARHEID 

Nabij de campus wonen & leven Waegebrughe is parkeerruimte 

voorzien voor uw wagen. U kan ook gebruik maken van onze 

fietsenstalling. 

Wenst u op stap te gaan, maar rijdt u niet met de wagen of fiets? Dan 

kan u gebruik maken van de Belbus. De halte bevindt zich aan de 

ingang van onze campus.  

 

  

Campus wonen en leven Waegebrughe  
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SLUIT U AAN BIJ ONS VRIJWILLIGERSTEAM  

Om een meerwaarde te kunnen geven aan het verblijf in een 

woonzorgcentrum, is het nodig, naast de elementaire professionele 

zorg, ook aandacht te hebben voor meer algemene aspecten van het 

mens-zijn. Hierbinnen situeert zich het belang van vrijwilligerswerk. 

Door op welbepaalde momenten engagementen te vragen vanwege 

vrijwilligers, willen we bijkomend comfort bieden aan de bewoners. 

Dit comfort situeert zich op menselijk vlak: menselijke nabijheid, 

contacten met de buitenwereld, creëren van een huiselijke sfeer, 

luisteren… 

Onze vrijwilligers kunnen deelnemen aan een uitgebreid gamma 

activiteiten. Zij kunnen zelf kiezen waaraan ze wensen deel te nemen. 

Enkele voorbeelden: hulp bij feestmaaltijden, begeleider op uitstap, 

gesprekken… 

De verantwoordelijken voor vrijwilligerswerking zijn Marleen Doom 

en Nathalie Verheye. Zij kunnen gecontacteerd worden voor vrijwel 

alle zaken die verband houden met het vrijwilligerswerk. 

 

Aarzel niet contact met haar op te nemen en wij nodigen u uit voor 

een kennismaking! 

 

DANK AAN ONZE VRIJWILLGERS VOOR ALLE INZET! 


