
Open Wervendag  
zondag 6 mei, 10u00 – 17u00

Onze gemeente ondergaat een gedaanteverandering.  
Vele naoorlogse gebouwen verdwijnen uit het straatbeeld van 
ons dorp: de melkerij, de brouwerij, de school, het rusthuis, 
talrijke straathoeken,... Ze maken plaats voor appartementen 
of nieuwe voorzieningen voor gemeenschapsnut. 

Van ouderlingengesticht naar woonzorgknooppunt:
met heel veel respect en dank kijken wij terug naar de realisaties  
van de ‘Zusters van de Heilige Vincentius’ in onze gemeente.  
Wat ooit gestart werd als caritas of liefdadigheidsvereniging 
wordt vandaag verder uitgebouwd door vzw Maria ter Ruste.
Het nieuwe rusthuis zal in de toekomst fungeren als 
woonzorgknooppunt: een centrum waar je terecht kan met diverse 
gezondheidsproblemen of zorgvragen. Het knooppunt draagt 
bij tot ondersteuning van zorgnoden, zorgt voor begeleiding 
en gaat mee op zoek om uw leven zo aangenaam mogelijk te 
maken ondanks de ongemakken van het ouder worden.
De veroudering van onze gemeenschap is geen bedreiging 
maar een kans om ons sterker te maken als gemeenschap.

Kom langs op onze Open Wervendag: met heel veel trots stellen wij 
ons nieuw woonzorgcentrum voor. Het is een werfbezoek, niet alle 
delen zijn afgewerkt en dus helaas nog niet rolstoeltoegankelijk.

Van harte welkom, 
Wim Velghe, directeur

Infokrant 
april 2018

Maria ter Ruste
vzw WOONZORGCENTRUM

Parkeergelegenheid in de Tramstraat & parking WisselIngang via Pastorijstraat 56



2

BESIX Group is een van de grootste Belgische multidienstengroep 
actief in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. 
De Groep is actief in 22 landen over 5 continenten 
en stelt ongeveer 14.800 mensen te werk. In 2017 
realiseerde de Groep een omzet van 2,34 miljard euro.

In de Pastorijstraat 56 in Zwevezele bouwt BESIX het nieuw duurzaam 
en huiselijk woonzorgcentrum Maria ter Ruste met assistentiewoningen:

•	 15 bestaande assistentiewoningen: residentie “De Ceder”
•	 85 kamers vast verblijf
•	 4 kamers kortverblijf
•	 14 nieuwe assistentiewoningen: residentie “De Lork”
•	Mobiel dienstencentrum ‘Geselle’ ism OCMW en gemeente Wingene

Bent u ook zot van de bouw? Wil u weten hoeveel kg ijzer werd verwerkt of m³ beton? Hoe 
de verwarming en koeling gebeurt? Hoe wordt huiselijkheid en gezelligheid geïntegreerd 
in een nieuwbouw? Welke aandachtspunten er zijn voor bewoners met dementie? 

Benieuwd naar de vernieuwde werking en bijzonderheden die het 
welzijn van de bewoners ondersteunen? Aarzel niet en kom onze 
nieuwbouw bewonderen van ruwbouw tot modelkamer.



ARCHITECTS
& ENGINEERS
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VK Architects & Engineers koos voor een architectuur met een mensgerichte 
zorgvisie in een hedendaagse en huiselijke vormgeving.

Als beginsel staat VK voor ouderenzorg midden in de gemeenschap. De site in 
Zwevezele sluit daar helemaal op aan door zijn ligging in een gebied met een school, 

cultureel centrum en bejaardenwoningen. VK vergroot de interactie met de omgeving 
maximaal door het terrein te doorsnijden met een fiets- en voetgangerspad.

Links van het pad komt een parking die ook een pleinfunctie kan hebben. 
Rechts komt de woonzone rondom een patio. Dit zorgt voor een 

beschermde buitenruimte, voor zichten vanuit de gebouwen en het 
brengt ook licht binnen. Op het gelijkvloers aan de straatzijde liggen 
de publieke functies in een transparante sokkel. De woonvertrekken 

en leefruimtes liggen achter de patio, omgeven door groen.

Iedere etage bestaat uit twee leefgroepen voor 15 
bewoners. Elke leefgroep heeft een eigen keuken, met eet- 

en zitruimte en terras met zicht op de binnentuin.

Onze ontwerper: VK Architects & Engineers
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joris.delafontaine@skynet.be

GEVELBEKLEDING & DAKCONSTRUCTIES 

» NIEUWBOUW & RENOVATIE

n.v. Electro VERBEKE

4

Voor het woonzorgcentrum werd gekozen voor een 
performante verwarmingsinstallatie. Vanuit het 
standpunt om zo weinig mogelijk primaire energie te 
gebruiken tegen een economisch haalbaar perspectief, 
scoort de gasgedreven warmtepomp bijzonder goed. 
Het is de combinatie van energiezuinige productie, 
milieuvriendelijke technologie en het gebruik van 
hernieuwbare energie uit de buitenlucht. 

Gasgedreven warmtepompen combineren betrouwbare en algemeen 
erkende technologieën perfect met een woonzorgcentrum.  
Het rendement van een gasgedreven warmtepomp is op primair 
energievlak beter dan een elektrisch aangedreven warmtepomp.  
Een extra kenmerk van de voorgestelde gasgedreven warmtepomp is 
de omkeerbare modus. In deze modus kan er koeling voor het gebouw 
voorzien worden en tegelijk wordt op die manier de voorverwarming 
van het warm water voor sanitair gerealiseerd door de restwarmte.

In eerste instantie staat de performante warmtepomp in voor de 
verwarming van het gebouw. De piek wordt aangevuld door een 
hoogrendement condenserende gasketel. De verwarmingsafgiftesystemen 
zijn de klassieke systemen vloerverwarming en radiatoren, per lokaal 
individueel regelbaar. Door een intelligente regeling zullen de radiatoren 
voornamelijk werken op lage temperatuur en slechts gedurende een 
enorm korte periode in het jaar naar een hogere temperatuur overgaan. 

Duurzame verwarmingsinstallatie 



Marktplein 19, 8750 Zwevezele
051/61.10.37
www.barbier-gryspeert.be
FSMA 047862A

Kapsalon 
hairpalace

bij Maaike
051 43 78 68 / 0474 54 81 23

Lichterveldestraat 68 - Zwevezele
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Wens je ook met uw ‘hart’ te werken?
Kom op bezoek naar de Open Wervendag en/of stuur uw CV  

en motivatiebrief naar wim.velghe@gvo.be
Misschien maak je in de toekomst ook deel uit van onze 

sterke ploeg medewerkers of vakantiejobs.

Hopelijk neemt de overheid hun verantwoordelijkheid op en zorgen ze voor 
een correcte financiering voor elke zwaarzorgbehoevende bewoner. 

Elke zwaarzorgbehoevende bewoner heeft recht op een RVT-bed 
en correcte omkadering. Zo kunnen wij onze ploeg medewerkers 

uitbreiden, onze bewoners hebben ze ‘hart’ nodig.

Onze trots, onze medewerkers

Aantal personen Fulltime equivalenten
Verpleegkundigen 17 13,12
Zorgkundigen 28 22
Logistiek 5 2,84
Kinesitherapeut 3 1,71
Ergotherapeut 2 1
Logopedie 1 0,5
Paramedici 1 0,5
Administratie 1 0,5
Directie 1 1
Onderhoud 10 5,75
Keuken 10 6,16
Animatie - dagbesteding 2 1,5
Totaal 81 56,58

Vakantiejobs 26 1,89
Algemeen totaal 107 58,47



Fietsen Denolf
www.fietsendenolf.beDF

Flandria 40 
8750 Zwevezele
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Autohandel - Garage - Carrosserie
Alle merken - Specialiteit

Garage Nick Couwelier - Tramstraat 1A - 8750 Zwevezele - Tel. 051/61.24.82 - Fax 051/61.31.91

AUTOCARS - REISBURO 
bvba www.reizenvdk.be

VANDEKERCKHOVE
Brugsesteenweg 37
8750 Zwevezele
Tel. 051 61 13 51
Fax 051 61 28 79
autocars.vdk@skynet.be

Markt 17b
8730 Beernem-Oedelem
Tel. 050 79 14 84
Fax 050 79 14 50
vdk.reizen@selectair.be
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De coördinator ethiek en dementie treedt op als zorgethische 
coach. Het doel is het welbevinden van de zorgontvangers te 
bevorderen. Met welbevinden bedoelen we dat iemand zich als 
persoon erkend weet. Hierbij wordt ingezet op het verbindend leren 
en het leren van binnenuit (via het ervaren, het zich bewust worden,…) 
Er worden groeiprocessen opgezet die het zorgethisch handelen van 
medewerkers inspireren en stimuleren tot een cultuur van zorgzaamheid.

Binnen het woonzorgcentrum werd begin 2017 gestart met het oprichten 
van multidisciplinaire werkgroepen: de zorgschakels. Alle medewerkers 
werden verdeeld in 6 groepen. We komen met iedere groep 4x/jaar samen. 
We vertrekken hierbij vanuit de principes van de zorgethische groei-
didactiek : aanwezigheid, verbondenheid, nederigheid en discipline. 

Na ruim één jaar werken, merken we een ongelooflijk dynamisme. Het respect en 
begrip voor elkanders discipline heeft een grote impact op het samenwerken.  
Op deze manier bereiden wij ons voor op de ingebruikname van onze nieuwbouw 
waar we de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen zullen toepassen. 

Ons doel: een gastvrije omgeving zijn voor mensen met een zorgvraag, 
presentietheorie toepassen met een warme, open houding: wat 
kan ik als zorgverlener betekenen voor de zorgontvanger?

Kleinschalig Genormaliseerd 
Wonen & zorgethische bril



Fietsen Denolf
www.fietsendenolf.beDF

Flandria 40 
8750 Zwevezele

✆ 0473 32 03 02

WWW.DEWEERSANITAIR.BE

theaterwandeling 1 sept. ’18

Brood- en Banket

Pastorijstraat 45 - 8750 Zwevezele
Tel. 051 61 15 66

Filip  
Schatteman 
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VOORUITZIENDE ZORG is een stapsgewijs proces waarin we 
samen met de bewoner, de familie, de huisarts, de betrokken 

hulpverleners, …proberen te zien welke zorg de bewoner 
verwacht, met respect voor zijn verleden en de mens die hij is. 

Twee doelen staan voorop: de wensen en de 
verwachtingen van de bewoner realiseren: 

met betrekking tot het verhogen van de levenskwaliteit en 
levensvreugde. Elke persoon heeft een verschillende invulling aan het 

begrip ‘kwaliteit van leven’. We verkennen dit samen met het palliatief 
support team in alle openheid, vrijmoedigheid en omzichtigheid. 

met betrekking tot het levenseinde. Het gaat bijvoorbeeld over 
comfortzorg en behandelbeperkingen tijdens de laatste fase(n) van het 
leven. Dit aspect kan omschreven worden als vroegtijdige zorgplanning.

PALLIATIEVE ZORG is een recht voor iedereen. Het is een totaalzorg 
die tegemoet komt aan de noden van de bewoner in zijn laatste 

levensfase waarbij er ook voldoende aandacht is voor de omgeving. 
Bij palliatieve zorg is er extra aandacht voor:

Pijn- en symptoomcontrole
Lichamelijk comfort

Nabijheid en ondersteuning in moeilijke momenten
Respect voor eigenheid, levensovertuiging, levensvisie

…

Hebben jullie specifieke vragen of suggesties?
Jullie kunnen steeds bij ons terecht.

Vooruitziende zorg



Kokerstraat 18 A/2
8750 Wingene
tel 051 65 87 03

•	 Naaibenodigheden
•	 Handwerken
•	 Breiwol
•	 Hobbymateriaal

Marktplein	33
Zwevezele
051	61	32	44

maandag	en	 
zondag	gesloten

DIGITALE TV - HIFI - KTV
HUISHOUDTOESTELLEN

ALLE HERSTELLINGEN

RUDI LANCKRIET
Marktplein 25 - 8750 Zwevezele
Tel. 051 61 18 08
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De zorgverlening kan thuis perfect georganiseerd zijn, maar door het 
wegvallen van één schakel kan er tijdelijk een probleem ontstaan. 
Een kortverblijf kan een oplossing zijn. Na herstel of het oplossen 
van het probleem keert men terug naar de thuissituatie.
Voorbeelden:
•	  Er is nood aan wat revalidatie na een ziekenhuisopname.
•	  De mantelzorgers willen even op reis.
•	  24 op 24 uur voor iemand zorgen is een hele opgave. 

De familie kan het even niet meer aan.
•	  De partner moet geopereerd worden. 
•	  U verkeert in een palliatieve situatie. Thuis wordt het moeilijk 

en een ziekenhuisopname is niet meer gewenst.
•	  …

Woonzorggroep GVO

In 2007 traden wij toe tot de woonzorggroep. 
GVO staat voor Gast Vrij Omgeven. 
Tijdens de maandelijkse directieraden adviseren wij de raad 
van bestuur en plannen wij gezamenlijke projecten. Onze 
gemeenschappelijke centrale zorgt voor een belangrijk deel van onze 
personeelsadministratie, boekhouding, verzekeringen, samenaankoop,... 
In diverse werkgroepen brengen wij de expertise samen en leren 
we van elkaar zoals de werkgroep hef en til, ethiek en dementie, 
pastoraal en zingeving, maaltijdzorg, mobiele devices en medeye.

Centrum voor kortverblijf

Liesbeth 
Denolf

Myriam 
Claeys

Rika 
Van Daele



Verrekijker 31 ■ Wingene
peter@interieurstack.be ■ www.interieurstack.be  
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•	 Naaibenodigheden
•	 Handwerken
•	 Breiwol
•	 Hobbymateriaal

Marktplein	33
Zwevezele
051	61	32	44

maandag	en	 
zondag	gesloten
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Woord van dank

Bijzondere dank aan de individuen of ondernemers - firma’s die zich 
reeds engageerden. Dank voor de inzet van onze meters en peters.

Wall of fame

Uw steun kan anoniem of uw naam kan ook opgenomen worden op 
de wall of fame in het nieuwe wzc. Uw steun komt rechtstreeks ten 

goede aan de bewoners. In het bijzonder onderschrijven wij twee 
projecten: het comfort van onze bewoners en groene energie.

Wenst u ook een gift te doen of wenst u meer informatie?

 Maria ter Ruste vzw BE97 3634 5769 5449 
met vermelding van ‘project weldoeners’

Info via maria.ter.ruste@gvo.be of 0478 275 267

Actie weldoeners gezocht

Liesbeth 
Denolf

Myriam 
Claeys

Roger 
Dewindt

Albert 
Vanhaverbeke

Philip 
Gryspeert

Cecile 
Vandewalle

Rika 
Van Daele

Gerda 
De Pestel

Jackie 
Verhoye

ELEKTRO-TECH 

INDUSTRIE - ELEKTRICITEIT
GEBOUWEN & AUTOMATISATIE

051/612357
www.elektrotech.be



Zusters van de heilige Vincentius

De letters S en V verwijzen naar de patroonheilige Sint-Vincentius. 
Het hart erbij verwijst naar de “Zusters van Liefde en Barmhartigheid”,
aanvankelijk het kleine groepje “vrome dochters” dat zich in 1818 
het lot van de arme kinderen ter harte nam.

onze leefregel: blijf in mijn liefde Joh 15, 9
Samen op weg in het voetspoor van Christus
Blijf in de eenvoud en de vreugde van de barmhartige Liefde
Onze Vader, in U zijn wij allen broers en zusters.
Het is de liefde van Christus die ons als zusters heeft samengebracht.
De Heer volgen in gebed, goedheid en dienstbaarheid.
“Samen met de bekommernis God lief te hebben, is uw eerste zorg 
de arme zieken met veel zachtheid en hartelijkheid te dienen.” 

H. Vincentius
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Omdat het algemeen geweten is dat in beweging blijven je langer actief 
houdt, worden er in de binnentuin van de nieuwbouw fitnesstoestellen 
geïnstalleerd. Er is niets heerlijker dan wat bewegen in de buitenlucht.

Deze toestellen worden nu reeds uitgetest in Wingene om te achterhalen 
wat bruikbaar zal zijn voor de bewoners en familie in de nieuwbouw. 
Zowel jongeren, volwassenen als senioren kunnen aan de 
hand van de toestellen specifieke spiergroepen activeren. 
Sportief aangelegd zijn is zeker geen vereiste.

Het gebruik van de toestellen is een sociaal gebeuren. Verschillende 
apparaten zijn bruikbaar met twee of drie personen. Een praatje maken 
tijdens de oefening is ontspannend en leidt de aandacht af.  

Indien de toestellen op de aangegeven manier worden gebruikt, kan 
iedereen zijn fysieke gesteldheid op korte termijn verbeteren. 

Have fun in het nieuwe Maria ter Ruste!

Outdoorfitness

UIT SYMPATHIE   Jos Lauwerys



VASTGOED
CENTRUM

051 61 30 27

centrum@era.be - era.be/verhaeghe

Zakenkantoor
KOEN

VERHAEGHE
Tieltstraat 1 - Wingene - 051/65.74.31

Bruggestraat 11 - Zwevezele - 051/61.30.27
verhaeghe.koen.wingene@recordbank.be

verhaeghe.koen@recordbank.be
Meiboomstraat 35 - 8750 Zwevezele
Tel: 051 69 05 62 - Fax: 051 69 84 62

info@sapkoeltechniek.be

Verhuur van 

koel- en vriescellen
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De keuken werkt volgens het principe van ontkoppeld koken. Dit wil zeggen 
dat de maaltijd wordt klaargemaakt in de centrale keuken ‘Mensa’ van onze 

woonzorggroep. Daarna wordt de maaltijd gekoeld, vervoerd en bij ons 
ter plaatse geregenereerd en afgewerkt in onze eigen keuken. 

In onze nieuwbouw zal iedereen tijdens het ontbijt of avondmaal een keuzebuffet 
hebben. ’s Middags worden de maaltijden in de woonkamer per 15 bewoners 

geportioneerd, ook hier zullen we in de toekomst streven naar een keuzemaaltijd.

Spik en span

Per 15 bewoners zal een medewerker verantwoordelijk zijn voor de 
ondersteuning bij de maaltijden in de woonkamers en zal instaan voor 

het onderhoud van kamers en gemeenschappelijke ruimtes.
Ons poetssysteem is het uiterst ergonomisch en ecologisch één-vlakmop-

systeem . Swifferen, nat- en droogdweilen worden in één beweging uitgevoerd. 
Poetsdoeken zijn voorbevochtigd, natte handen en wringen zijn verleden tijd.

De liefde gaat door de maag 
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Een zinvolle dagbesteding draagt bij tot kwaliteit van leven en dit kunnen 
we enkel aanbieden door de aanwezigheid van vrijwilligers. Wij hebben 
een mooi aanbod aan zinvolle activiteiten voor onze bewoners. Daarom 
willen we onze ploeg met vrijwilligers versterken en uitbreiden. 

Je kan je in het WZC engageren als vrijwilliger voor: 

•	 keukenactiviteiten: het maken van een aperitief en hapjes, soep,…
•	 creatieve workshops: samen met de bewoners een 

boeket of bloemstukje maken, schilderen,… 
•	 pastoraal werk: samen een rozenkrans lezen, hulp bieden 

bij de eucharistieviering - gebedsdienst,…
•	 het begeleiden van bewoners op wandeltochten of uitstapjes
•	 onze ‘groene activiteiten’: helpen in de tuin - 

kruidentuintje of bloemen verzorgen in huis
•	 de bediening in de tea-room of bistro
•	 het bezoeken van bewoners op kamer voor een deugddoend gesprek
•	 het bezoeken van bewoners met uw huisdier
•	 feestelijke activiteiten: hulp bij koffienamiddag, dansnamiddag, optredens,…
•	 activiteiten in samenwerking met de kleuters en lagere schoolkinderen
•	 ideeën … laat maar komen

Interesse: vraag vrijblijvende info bij Inne op 051 61 10 82 of via ergozwev@gvo.be.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort voor een eerste kennismaking!

Vrijwilligers- en buurtwerking


