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Een nieuwe thuis
VitaS wil iedereen een aangename oude dag

bezorgen en ziet wonen en leven als een

belangrijke opdracht, naast zorg op maat.

Het accent ligt niet meer alleen bij het

verlenen van zorg. Het wonen en leven,

met oog voor het sociale netwerk

van de oudere, is een evenwaardige

taak in het bereiken van optimale zorg.



Ons
Kloosterhof



woonzorgcentrum Kloosterhof

bestaat uit 75 woongelegenheden

72 residentiële verblijven

3 kortverblijven

Verdeeld over 2 afdelingen

‘t Koren

‘t Graantje

Dagverzorgingscentrum De Graankorrel

Hier kunnen 8 gebruikers terecht voor hun 
dagbesteding



‘t Koren

Deze verblijfsafdeling bevindt zich op 
het gelijksvloers.
Er bevinden zich 30 
woongelegenheden en 1 ruimte voor 
kortverblijf.

‘t Koren bestaat uit twee 
leefgroepen met telkens 15 
bewoners per leefgroep.



‘t Graantje

Deze verblijfsafdeling bevindt zich 
op het eerste verdiep.
Hier zijn 44 woongelegenheden 
waarvan 2 kortverblijven.

‘t Graantje bestaat uit drie 
leefgroepen met telkens 15 
bewoners per leefgroep.



Graankorrel

DagVerzorgingscentrum ‘De 
Graankorrel’ is een ondersteunde 
schakel in de thuiszorg die een 
kerntaak heeft om mantelzorgers 
te ondersteunen.

Door het aanreiken van onze 
zorgende handen en het bieden 
van de nodige hulp zetten we in 
op een zinvolle dagbesteding en 
bevordering van sociaal contact 
voor senioren. 

In ons DVC wordt dan ook het 
spreekwoordelijke zaadje geplant 
voor het verdere traject.



In elke leefruimte is een
leefkeuken voorzien. Onze
bewoners verzamelen hier om 
te eten, een activiteit te volgen
of gezellig samen te zijn.

Over beide afdelingen zijn
verschillende rusthoekjes te
vinden. 

Hier kan je gezellig televisie
kijken, de krant lezen, even 
ontspannen of een gezellig
praatje slaan met 
medebewoners.



Het Kloosterhof heeft een ruime
cafetaria waar je op woensdagen, 
feestdagen en gans het weekend 
terecht kan om iets lekkers te drinken.

Daarnaast is er een huiskapper
aanwezig op woensdag- donderdag en
vrijdagvoormiddag.

We werken met een pedicure die 
geregeld langs komt. Dit kan
aangevraagd worden bij de 
verpleegkundigen.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid
een eigen kapper of pedicure te
kiezen.



Welkom op de kamer.

De kamers hebben een oppervlakte van
25m². Elke kamer is voorzien van een
eigen sanitaire ruimte met toilet, lavabo,
spiegel en kastjes. In de woongelegenheid
is er een bed, nachtkastje, inbouwkast,
aangepaste zetel, tafel en stoel voorzien.

Alle kamers zijn eveneens voorzien van
telefoon- & internetaansluiting, flatscreen,
kluis, koelkast en oproepsysteem.

De kamer mag naar eigen believen
ingericht worden met eigen kastjes,
dressoir, relaxzetel, foto’s, schilderijen,…
Zodat de bewoner zich snel thuis voelt.





Beleving



Kloosterhof meer dan 
zorg alleen.

Iedereen draagt bij om een 
warme thuis te creëren. 

Een warme thuis om plezier te 
maken, te zorgen en waar er 
ruimte is voor verbinding en 
menselijke relaties.



Sommige beelden zijn gemaakt voor de covid-19 pandemie 



Bewoners kunnen rekenen op verpleegkundige en zorgkundige hulp. Maar ook kinesitherapie, ergotherapie en logopedie 
zijn beschikbaar om hun zelfstandigheid, mobiliteit, motoriek, taal, … te stimuleren.
(Kiné en logo kunnen aangevraagd worden via de huisarts)

Regelmatig worden bewoners in het multidisciplinaire team besproken om tot een zorgplan te komen dat op maat van de 
bewoner is.

Ons team begeleiders wonen en leven staat in om bewoners
een gezonde en fijne dagbesteding

te geven, zinspelend op de interesse en behoefte
van de bewoner.

Zorg op maat in een warm huis 
is ons dagelijkse drijfveer.

Zorg



Sommige beelden zijn gemaakt voor de covid-19 pandemie 




