
WE HEBBEN JOUW ZORG 
IN ONZE VINGERS



Het Zorgbedrijf Roeselare biedt een ruime waaier aan kwaliteitsvolle 
en betaalbare zorg aan, voor iedere fase in het leven, met extra aandacht 
voor de kwetsbare personen.

Onze kernwaarden zijn

samenwerking - professionaliteit - integriteit - 
klantgerichtheid - engagement 

Het Zorgbedrijf bestaat uit 
3 zorgpijlers:

KINDZORG
THUISZORG

OUDERENZORG

In deze folder vind je een overzicht van onze:

- woonzorgcentra
- kortverblijfcentra
- dagverzorgingscentrum
- servicefl ats



Welke dienstverlening 
past voor jou het best?

Onze verschillende zorgdiensten bieden een variëteit van diensten aan 
op maat van de zorg die je zoekt:

- serviceflat:   

- dagverzorgingscentrum:    

- kortverblijf:   

- woonzorgcentrum:   

je kan nog zelfstandig wonen 

je woont thuis en hebt overdag zorg nodig

je woont thuis,  hebt zorg nodig en je kan tijdelijk niet 
zelfstandig wonen

je kan thuis niet langer wonen, ook niet met 
thuishulp



Serviceflats Dagverzorgingscentrum

30 serviceflats in Residentie Zilverschoon

Sint-Henricus

Wanneer kom je in aanmerking?

Wanneer kom je in aanmerking?

Wil je je zelfstandigheid en privacy behouden, in een comfortabele omgeving wonen met 
een groot veiligheidsgevoel? Dan is een serviceflat beslist iets voor jou. 
Serviceflats zijn ideaal voor 65-plussers die zelfstandig kunnen wonen en geen continue zorg 
of ondersteuning nodig hebben. 

Woon je thuis en heb je nood aan sociaal contact of specifieke zorgen? Dan kan je één of meerdere dagen 
per week terecht in ons dagverzorgingscentrum.

Samen met je mantelzorger, huisarts, thuisverpleging en andere thuiszorgdiensten stellen wij een flexibel 
verzorgingsschema samen. Ook voor ouderen met een vorm van dementie voorzien we zorg op maat.  

Ons dagverzorgingscentrum bevindt zich in Rumbeke. 
Het centrum ontvangt dagelijks een vijftigtal bezoekers.

• open op werkdagen van 8u tot 17u
• elke dag een veelheid aan activiteiten samen met professionele begeleiders
• persoonlijke en aangepaste verzorging
• vervoer naar en van het dagverzorgingscentrum in drie comfortabele busjes, aangepast aan 

rolstoelgebruikers

• je bent een inwoner van Roeselare
• je bent minstens 65 jaar
• je hebt lichte zorg nodig • je bent een inwoner van Roeselare of buurgemeente Staden

• je bent minstens 65 jaar
• je woont thuis en hebt overdag zorg nodig

• comfortabele flats
• noodoproepsysteem
• rolstoelvriendelijk
• centrale lift
• naar eigen smaak te bemeubelen
• wasserette op het gelijkvloers

• aangelegde gemeenschappelijke tuin
• ontmoetingsruimte
• mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse    

diensten van het nabijgelegen dienstencentrum 
Ten Elsberge



Woonzorgcentra

Onze troeven en waarden

Je kan niet langer thuis wonen en je hebt doorlopend zorg nodig? Dan kan je terecht in een van onze 
woonzorgcentra.
Onze woonzorgcentra bieden diensten aan die zo nauw als mogelijk aansluiten bij de thuissituatie. 
Het accent ligt op comfortabel wonen en goede zorg.
  

• een warm thuisgevoel
• respect voor ieder individu
• voor elke inwoner van Roeselare,  

ook de meest kwetsbare
• uitmuntende zorgverlening
• hedendaags comfort

• kwaliteit op alle vlakken (zorg, dienstverlening,  
hotelservice, accommodatie, bewonersactiviteiten,  
maaltijden, relatie met de familie) 

• vooruitstrevend

WZC Ter Berken - Roeselare

• is een thuis voor 89 bewoners
• per verdieping zijn er twee woonkamers 

waar telkens 15 bewoners samenwonen
• WZC Ter Berken heeft een specifieke focus 

op psychisch kwetsbare ouderen  
en ouderen met een vorm van dementie

WZC Sint-Henricus - Roeselare-Rumbeke

• is een thuis voor 87 bewoners
• er zijn 5 leefgroepen waar verschillende  

bewoners samenwonen

WZC De Zilverberg - Roeselare-Rumbeke  

• is een thuis voor 120 bewoners
• er zijn 8 leefgroepen waar telkens  

15 bewoners samenwonen

Kortverblijf

Kortverblijf kan in al onze woonzorgcentra.

Je kan tijdelijk niet meer zelfstandig thuis wonen, bijvoorbeeld omdat je nog revalideert 
na een ziekenhuisopname? Of jouw partner of mantelzorger kan tijdelijk niet voor je zorg instaan?
Dan kan een kortverblijf een oplossing bieden. 
Een kortverblijf in een weekend of een vakantieperiode, kan ook een adempauze vormen voor jouw familie. 
Kortverblijf is voor maximum 30 dagen, verlengbaar met nog eens 30 dagen.  
Per jaar kan het voor maximum 90 dagen. 

Wanneer kom je in aanmerking?
• je bent minstens 65 jaar
• je woont thuis, hebt zorg nodig en je kan tijdelijk niet zelfstandig wonen

WZC De Waterdam - Roeselare

• is een thuis voor 150 bewoners
• er zijn 5 leefgroepen waar verschillende  

bewoners samenwonen

Voor een opnameaanvraag neem je contact op met een maatschappelijk werker van één van 
de woonzorgcentra (WZC).  Dit kan telefonisch, per mail, schriftelijk of na afspraak in het woonzorgcentrum 
zelf.  Wie dat wenst kan zijn voorkeur uitdrukken voor een bepaald woonzorgcentrum. 
Uiteraard is de uiteindelijke plaats afhankelijk van de beschikbaarheid.



WZC De Waterdam
Handelsstraat 37 
8800 Roeselare

051 27 09 00
de.waterdam@zbroeselare.be

WZC De Zilverberg
Knokuilstraat 35 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 26 26 70
zilverberg@zbroeselare.be

97% van de bewoners 
is tevreden tot zeer 
tevreden 
over hun verblijf.

96% van onze 
bewoners is tevreden 
tot zeer tevreden over 
de sfeer in onze 
woonzorgcentra.

WE HEBBEN JOUW ZORG 
IN ONZE VINGERS

93% van onze 
bewoners zou onze 
woonzorgcentra aan 
anderen aanbevelen. 

Serviceflats 
Residentie Zilverschoon
Beversesteenweg 51 
8800 Roeselare

WZC Ter Berken
Zijstraat 59
8800 Roeselare

WZC Sint-Henricus
Sint-Rochusstraat 12 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 27 27 13
zilverschoon@zbroeselare.be

051 24 96 54
ter.berken@zbroeselare.be

051 24 11 01
sint.henricus@zbroeselare.be

Dagverzorging Sint-Henricus
Sint-Rochusstraat 12 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 26 90 34
dvc.sint.henricus@zbroeselare.be



WWW.ZBROESELARE.BE/OUDERENZORG

Voor de prijzen van onze zorgverlening kan je terecht op 
www.zbroeselare.be/ouderenzorg
of kan je rechtstreeks contact opnemen met onze diensten.

De dagprijzen van onze woonzorgcentra bevatten zowel 
de kostprijs voor de huisvesting, de verzorging en 
de activiteiten. Bovendien zijn in deze all-in prijs 
ook de kine en het wassen van persoonlijk 
linnen inbegrepen.

Betaalbare zorg


