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Ligging 
 
woon- en slaapgedeelte en een sanitaire cel die maximaal toegankelijk is via 

schuifwanden. 
 
Elke bewoner kan naar eigen smaak en wens de kamer inrichten en bemeubelen. 
 

Woonzorgcentrum Grootenbosch 
Oude Zandstraat 97 
9120 Beveren 



 

 
 

Woonzorgcentrum Grootenbosch  is een nieuwe voorziening voor senioren 
vanaf 65 jaar gelegen in het centrum van Beveren en bevindt zich in de directe 
nabijheid van de zorgcampus van AZ Nikolaas.  Winkels, horecazaken en diverse 
diensten bevinden zich op wandelafstand.  
 
 
Het woonzorgcentrum bestaat uit: 
 88 woongelegenheden voor residentiële zorg 
 7 plaatsen kortverblijf 
 21 assistentiewoningen voor zelfstandig wonen 
 
Residentiële zorg 
We bieden een kwalitatief woon- en leefklimaat aan zorgbehoevende senioren.  
Belevingsgerichte begeleiding, vraaggestuurde en warme zorg zijn de 
sleutelbegrippen. 
Het woonzorgcentrum beschikt over 88 woongelegenheden (eenpersoonskamers) 
in een nieuwbouwcomplex dat huiselijkheid combineert met functionaliteit, 
afgestemd op individuele noden.  Er is eveneens een gespecialiseerde afdeling 
met aangepaste zorg voor senioren met dementie of aanverwante 
aandoeningen. 
 
Centrum voor kortverblijf 
Woonzorgcentrum Grootenbosch beschikt over een erkend centrum voor 
kortverblijf.  Hier kan men gedurende een vooraf bepaalde periode verblijven.  
Een kortverblijf kan een welkome rustpauze bieden als ondersteuning van 
thuiszorg en mantelzorg.  Daarnaast staat het kortverblijf open voor verdere 
herstelperiode na een ziekenhuisopname waarbij de terugkeer naar de 
thuissituatie nog niet onmiddellijk mogelijk is. 
 
Als gebruiker van het centrum voor kortverblijf geniet u dezelfde zorg en 
dienstverlening als alle andere bewoners van het woonzorgcentrum. 
 
Assistentiewoningen 
De 21 flats binnen woonzorgcentrum Grootenbosch bieden aan senioren een 
combinatie van zelfstandigheid binnen een  aangepaste flat, zekerheid door 
service op maat en hulp in noodsituaties. De flats zijn geschikt voor individuele 
bewoning of voor echtparen. Via het noodoproepsysteem staat u 24/24 in 
verbinding met het woonzorgcentrum. U kiest zelf uw zorg op maat via de 
thuiszorgdiensten. Indien gewenst staat de woonassistent u bij met info en advies 
voor de organisatie van de nodige zorg en dienstverlening. 
Een kamer in het woonzorgcentrum bestaat uit een woon- en slaapgedeelte en een 



 

 
 
 

Woonzorgcentrum Grootenbosch  maakt deel uit van het  
SAMENwerkingsverband OUDERenzorg waasland. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Contactgegevens: 
 
Voor verder informatie of opnamemogelijkheden maakt u best een 
afspraak : 
 
Ilse Heirwegh, sociaal verpleegkundige 
Yentel Van De Voorde, maatschappelijk assistent 
Tel. : 03/750 28 22 
Tijdens de kantooruren behalve op woensdag– en 
donderdagnamiddag. 
 
 
Algemene informatie : 
Ann Maes, dagelijks verantwoordelijke 
 
Tel.: 03/750 28 20 
E-mail: info@wzcgrootenbosch.be 
Website: www.wzcgrootenbosch.be 
 


