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Groep Zorg H. Familie heeft een sterke uitbouw in West-Vlaanderen en is
actief in ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De Groep vindt zijn
wortels in de Congregatie van de Zusters die in 1839 werd opgericht.

Binnen Groep Zorg H. Familie zijn 800 medewerkers dagelijks in de weer
met het welzijn en de gezondheid van meer dan 1.000 bewoners en
patiënten. In onze vijf woonzorgcentra, waaronder De Pottelberg & Sint-
Carolus, ons psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, jongeren en
volwassenen en ons initiatief beschut wonen focussen we op ons hoger
gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit optimaliseren door mensen in
onze zorg centraal te stellen. Groep Zorg verbindt en maakt sterk.

Vijf assistentiewoningen, 
één zorgfamilie



De Pottelberg, 
samen een plek creëren waar
mensen zich thuis voelen. 

02

De Putkapel, 
wonen in een rustige, 

groene omgeving.

05

Heerlyckheid Hoog Mosscher,
sociaal en comfortabel wonen in
een groen kader. 

07

Premium, 
luxueus wonen met

zorggarantie.

11

Assistentiewoningen 
De Pottelberg

Waarom een assistentiewoning?

De Putkapel

Heerlyckheid Hoog Mosscher

Heerlijk Pottelberg

Tot uw dienst

Premium

Actief op onze activiteiten

Onze woonassistenten

Contact

Wooninfo

02 

03

05

07 

09

10

11

13

14

15

16

Inhoud



De Pottelberg heeft drie groepen van erkende
assistentiewoningen in de onmiddellijke nabijheid van het
woonzorgcentrum: De Putkapel, Heerlyckheid Hoog
Mosscher en Premium; samen goed voor 108 zorgflats.

In onze assistentiewoningen kunnen bewoners zelfstandig
wonen in een aangepaste flat of appartement én een beroep
doen op zorg. De flats garanderen de privacy van de
bewoners en tegelijkertijd scheppen ze kansen tot sociaal
contact. Bewoners kunnen elkaar spontaan ontmoeten in
een van de ontmoetingsruimtes of in de tuin. Iedereen kan
vrij deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en uitstappen.  

De voordelen van het stadscentrum brengen we dichtbij
door samenwerkingen met een winkelbus, bakker, apotheek,
kapster, pedicure, … Het openbaar vervoer is binnen
wandelafstand bereikbaar.
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De Pottelberg 

Samen een plek creëren waar mensen zich thuis voelen. 

De Pottelberg, dat voelt als ‘al toope, tegoare’. Je staat er niet alleen. Zodra je het gebouw
binnenkomt, voel je verbondenheid tussen medewerkers, bewoners, vrijwilligers en bezoekers. Je
bent deelgenoot, een stukje van die mensenpuzzel, een hoofdstuk van dat dikke boek vol
levensverhalen, vol wijsheid en liefde. En die liefde, daar houden we van! 

Elk mens verdient het om graag gezien te worden. ‘Gezien’ te worden als mens met mogelijkheden
en verlangens. Als gelijkwaardig en volwaardig, vanuit een diep respect. 'Geirne zien', is de grond
waarop De Pottelberg gebouwd is, al van in het prille begin. Die liefde en die verbondenheid, dat
geeft 'goesting'. Goesting om er elke dag weer te staan en het beste uit onszelf te halen. Voor jou,
voor elkaar. Goesting om met hart en ziel te zorgen voor elke mens, ‘van erte’. Met een stralende
glimlach en een liefdevol gebaar. Goesting om ook jou goesting te geven, goesting om volop mens
te zijn.



Waarom een assistentiewoning?

Heerlyckheid Hoog Mosscher De Putkapel
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Zorg binnen handbereik

Onze assistentiewoningen liggen vlak bij wzc De Pottelberg. In noodsituaties of bij behoefte
aan extra zorg in geval van ziekte, is hulp meteen in de buurt. En dat zowel overdag als ’s
nachts. 

Een woonassistent staat tot jouw dienst voor vragen in verband met hulp- en dienstverlening.
En je kan beroep doen op extra zorg zoals Thuiszorgdienst Phebe, Familiehulp, kinesitherapie,
... Er is ook de mogelijkheid om te genieten van een dagverse maaltijd van wzc De Pottelberg;
samen in het restaurant of geleverd in je eigen flat. Je kan ook bij ons terecht wanneer je
behoefte hebt aan een gesprek rond levensvragen. Bewoners die niet langer in de flat kunnen
verblijven omdat ze permanent hulp nodig hebben, krijgen voorrang bij een opname in het
woonzorgcentrum.

Zelfstandig wonen met zorg

Al onze assistentiewoningen zijn volledig aangepast zodat bewoners die minder mobiel zijn of
een beperking hebben zelfstandig kunnen wonen. Elk gebouw is drempelvrij, de deuren zijn
extra breed en er is overal voldoende ruimte om met een rolstoel door te kunnen. Alle
badkamers zijn voorzien van een inloopdouche en een toilet met handgrepen. Elke flat
beschikt over de nodige veiligheidsvoorzieningen zoals een nood-oproepsysteem (bij
Heerlyckheid Hoog Mosscher en Premium met spreekluisterverbinding) en branddetectie. 



Premium
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Stadhuis

Sint-Maartenskerk 
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Wonen in een rustige, 
groene omgeving

Residentie ‘De Putkapel’ vind je in de Condédreef
vlak bij wzc De Pottelberg. Deze huiselijke
assistentiewoningen zijn omgeven door een
mooie tuin en liggen aan de rand van de stad. De
gezellige en familiale sfeer typeren De Putkapel,
waar er altijd wel iets te beleven valt.

De Putkapel bestaat uit 30 appartementen,
waarvan 21 met één slaapkamer, 3 met een grote
badkamer met ligbad en 6 met twee slaapkamers.
Alle flats beschikken over een terras of balkon,
een eigen parkeerplaats, een telefoonaansluiting
in de woon- en slaapkamer, een aangepaste
badkamer en een ingerichte keuken met inductie
kookplaat. Er is ook een ruime berging met
voldoende plaats voor een wasmachine en
droogkast. De glasgordijnen en elektrische
zonnewering (uitgezonderd aan de noordkant)
bieden het nodige comfort. Bewoners zijn vrij om
de flat met eigen meubelen in te richten.

De Putkapel
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“Een grote geruststelling voor mij is 
de permanente aanwezigheid van een

verpleegkundige. Die mensen zijn heel nabij: 
als je belt of iets nodig hebt, 

ben je rap geholpen.”
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Ontspannen en ontmoeten

Een gezellige babbel is nooit ver weg in De Putkapel. Er
leeft een grote verbondenheid onder de bewoners. Ze
kunnen elkaar ontmoeten in de mooie tuin of in een van
de ontmoetingsruimtes waar men ook kan samenzijn
met buren, vrienden of familie. Samen tafelen is mogelijk
in het restaurant van het woonzorgcentrum.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd en elke
maand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
leuke uitstap. 

Een woonassistent staat wekelijks klaar met raad en
daad tijdens een zitdag. 

“Ik jeun mij hier enorm. Het heeft pijn gedaan en het was moeilijk om
mijn huis achter te laten, maar nu ben ik blij dat ik de stap heb gezet.
De woonassistente leeft ook enorm met ons mee. Voor mij is het een

droom om hier te wonen, eigenlijk wil ik nooit meer verhuizen.”
 
 



Heerlyckheid Hoog Mosscher

Sociaal en comfortabel wonen 
in een groen kader 

De woningen van Heerlyckheid Hoog Mosscher
zijn sociale assistentiewoningen; gerealiseerd
door wzc De Pottelberg in samenwerking met de
Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
De assistentiewoningen zijn in 2014 gebouwd op
de site van wzc De Pottelberg en beschikken over
alles wat nodig is om zelfstandig te wonen in een
groene omgeving aan de rand van de stad, met
nabijheid van zorg.

De 62 assistentiewoningen van Heerlyckheid
Hoog Mosscher ademen comfort en openheid. Er
zijn 42 studio's en 20 appartementen, een aantal
ontmoetingsplaatsen, logistieke lokalen zoals
bergingen en wasserette, een dienstengebouw en
een polyvalente ruimte die dienst doet als
cafetaria 'In De Zevende Hemel'. Het geheel is
gebouwd rond een mooi aangelegde binnentuin
met vijver.
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"Ik heb de beslissing genomen om naar een
assistentiewoning te verhuizen omdat ik thuis
regelmatig viel. De woning is aangepast aan
mijn noden en ik kan 24/24 beroep doen op

zorg. Ik woon hier graag. Iedereen is vriendelijk
en behulpzaam."



Babbelen met de buren

Heerlyckheid Hoog Mosscher telt diverse ontmoetings-
plaatsen met gezellige zithoekjes. De grote tuin nodigt uit om
te wandelen, even te rusten op een van de tuinbanken of te
genieten van de stilte. In onze cafetaria 'In De Zevende Hemel'
kan je terecht voor een heerlijke verwenkoffie, een fris pintje
of om een spelletje te kaarten. Je kan deelnemen aan ons
eigen activiteitenaanbod en een maandelijkse uitstap. 
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Ruime appartementen met eigen touch

Alle flats beschikken over een modern ingerichte keuken met
vitrokeramische kookplaat, dampkap en koelkast. De lichtrijke
livings zijn voorzien van een 32" led-televisie en mogen
verder naar eigen smaak ingericht worden. De slaapkamer is
uitgerust met ingebouwde kasten en in de berging is het
mogelijk om een wasmachine en/of droogkast aan te sluiten.

De appartementen zijn ook uitgerust met een
branddetectiesysteem, ventilatie en elektrische buitenscreens
aan de zonzijde. Bewoners op het gelijkvloers kunnen
vertoeven op hun privéterras, wie op één van de twee
verdiepingen woont heeft een ruim balkon ter beschikking. 

"Ik ervaar mijn verblijf hier
als heel positief. Ik ben

minder eenzaam dan in mijn
woning omdat ik dagelijks
sociaal contact heb met de

medebewoners."



Bakker aan huis   

De keuken van 
wzc De Pottelberg

Heerlijk Pottelberg

Versmobiel

Cafetaria
wzc De Pottelberg

Je kan samen met medebewoners aan tafel
gaan voor een gezond en lekker middagmaal in
de cafetaria van wzc De Pottelberg. Bewoners
van assistentiewoning Heerlyckheid Hoog
Mosscher kunnen samen het menu nuttigen in
de cafetaria 'In De Zevende Hemel'. Onze koks
en het team bereiden dagelijks verse menu’s.
Bewoners van assistentiewoning De Putkapel
en Premium kunnen indien gewenst ook een
maaltijd op de flat laten brengen. Maaltijden
zijn vooraf wekelijks te reserveren via de
woonassistent.

Elke vrijdag voormiddag komt de Versmobiel
langs bij alle assistentiewoningen. Het is een
mini supermarkt op wielen met verse groenten
en fruit, algemene voeding, zuivel, bier en
frisdrank, koekjes, … Boodschappen kunnen
ook aan je eigen woning geleverd worden.
Christel & Johan bedienen je met de glimlach
en een helpende hand. 

Je bent welkom in de cafetaria van wzc De
Pottelberg voor een kopje koffie of een
verwennerij. Dagelijks zijn er pannenkoeken te
verkrijgen en op vrijdag is er een ijssalon. 
Elke dag open van 14u-17u.

Bakker Jan Santy bezorgt je lekker brood aan
huis geleverd. Bestellen kan elke dag, behalve
op zon- en feestdagen.  
Bakkerij Jan Santy: 056 21 46 89
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https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=bakker+jan+santy


Thuiszorg

Thuiszorg

Bewoners die op regelmatige tijdstippen zorg
nodig hebben, kunnen een beroep doen op
Phebe Thuiszorg,  de eigen thuiszorgdienst van
wzc De Pottelberg en wzc Sint-Carolus. Het
team van Phebe heeft een hart voor thuiszorg
en heeft expertise op verschillende vlakken. Of
het nu is voor wondzorg, het toedienen van
medicatie of inspuitingen of hulp bij het wassen
en omkleden: bij Phebe kan je terecht voor
warme en respectvolle zorg. 

Tot uw dienst!

Zinzorg en pastoraat

Voor thuiszorg werken we ook samen met
Familiehulp. Je kan bij hen terecht voor een
ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en
huishoudelijke hulp.

Dagverzorgingscentrum Noah

Tracee  biedt mensen met een psychische
kwetsbaarheid zinvolle tijdsbesteding; zowel
praktisch als sociaal, ondersteunend of
vormend. Tracee maakt deel uit van Groep
Zorg H. Familie. 

Bij dagverzorgingshuis NOAH van Familiehulp
kan je samen met anderen een gezellige dag
doorbrengen. Noah-medewerkers organiseren
er leuke activiteiten zoals koken, wandelen,
kaarten, muziek beluisteren, televisie kijken,
handwerk, … Maar ook voor een douche, bad,
haar- of nagelverzorging of een massage staan
verzorgenden voor je klaar. Noah bevindt zich
op het gelijkvloers van Heerlyckheid Hoog
Mosscher.

Activiteitencentrum 

Ouder worden en verhuizen naar een
assistentiewoning nodigt uit om stil te staan bij
al het mooie in het leven, maar ook bij pijn en
verdriet. De dienst Zinzorg & pastoraat wil je
hierbij begeleiden en ondersteunen. Indien
gewenst gaan we samen op weg doorheen je
persoonlijke zinbeleving. Nabijheid, gesprekken
en rituelen kunnen bijzonder helend zijn.
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Technische dienst & groendienst 

Bij De Pottelberg hebben we een eigen
technische dienst. Dat zorgt ervoor dat we snel
bijstand kunnen verlenen bij defecten. 

Onze eigen groendienst zorgt dan weer voor
het dagelijks onderhoud van alle tuinen op de
hele Pottelberg site.



Premium

Luxueus wonen met zorggarantie

Recht tegenover wzc De Pottelberg ligt Premium,
een moderne groep van assistentiewoningen met
exclusieve appartementen, in gebruik sinds 2016.
Premium is  een project van bvba Premium Estate
Invest en wzc De Pottelberg. Deze luxueuze en
ruime assistentiewoningen vormen de ideale
woonomgeving voor 65+’ers die op zoek zijn naar
extra wooncomfort met een kwalitatieve zorg-
garantie aan de rand van de stad.

Premium is een kleinschalig project van 16
luxueuze appartementen met het nodige comfort
en een afwerking van hoog kwalitatief niveau. Er
zijn 6 flats met één slaapkamer, 8 met één of
twee slaapkamers en 2 penthouses met twee
slaapkamers. Op het gelijkvloers is er een mooi
terras en op de verdiepingen een ruim balkon.
Een ontmoetingsruimte met terras op het
gelijkvloers kan door bewoners vrij gebruikt
worden, zowel voor private als gezamenlijke
activiteiten. Premium biedt ook 18 ondergrondse
parkeerplaatsen aan.

11



Comfort op hoog niveau

In alle assistentiewoningen van Premium staat comfort
centraal. De afwerking is dan ook van een hoog kwalitatief
niveau. Zo is de keuken ingericht met een granieten werkblad,
een koelkast met vriesvak, een vitrokeramische kookplaat en
een klassieke oven. 

Elk appartement beschikt over een ruime berging met plaats
voor een wasmachine en droogkast. Aan de glaspartijen aan
de zonnekant zijn elektrische screens bevestigd. Bewoners
kunnen het appartement volledig inrichten met eigen meubels
om er een echte thuis van te maken.

"We zijn hier heel vrij en doen wat we willen. Alles in het appartement is bij de hand, 
ik heb zelfs twee terrassen en een moestuintje. We kunnen beroep doen op de nodige
zorg en zijn goed omringd, dat maakt het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. 

Het is hier écht goed leven."
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petanque      zitgymnastiek      spelletjesnamiddag      bingonamiddag      gespreksnamiddag geloof      
uitstappen (stad Kortrijk, De Gavers, de kust, ...)      ...

Actief op onze activiteiten

Ontmoeting
In de verschillende keuvelruimtes, cafetaria's, kapel
en in de tuin kunnen bewoners elkaar ontmoeten.
Bewoners zijn ook in de mogelijkheid om zelf
activiteiten te organiseren.

Privéfeesten
De cafetaria's van onze assistentiewoningen kunnen
gereserveerd worden voor privéfeesten.

Activiteiten en uitstappen
Er is een georganiseerd aanbod aan activiteiten en
uitstappen. Bewoners kunnen ook zelf suggesties
geven en hebben inspraak in het kiezen van de
activiteiten.

Wij driemaandelijks een bewonersraad
organiseren waar bewonersparticipatie
centraal staat.

WIST JE DAT?
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Belinda Delaere 
De Putkapel

Myriam Lagae 
De Putkapel

Vanessa Hooghe 
Heerlyckheid Hoog Moscher 

Premium

Joke Tanghe
 Woonzorgcentrum

Assistentiewoningen

Onze woonassistenten

Met een team van 4 woonassistenten staan wij garant
voor een kwalitatieve dienstverlening. Je kan bij de
woonassistent terecht voor alle vragen  in verband
met hulp- en dienstverlening. Op vraag van de
bewoner kan de woonassistent kleine zorgtaken
uitvoeren of bijstand verlenen voor het regelen van
maaltijden, huishoudelijke hulp, gezinszorg, thuis-
verpleging en zinzorg.

"Het belangrijkste in mijn job is ‘er zijn’ voor de
bewoners, voor grote en kleine dingen, bij leuke

en minder gemakkelijke momenten. We zien
onze bewoners graag. De Putkapel in 3

woorden: familiaal, gezellig en gemoedelijk."

"Het is een hele eer om woonassistent te zijn en
dagelijks de bewoners gelukkig te maken door ze
bij te staan met raad en daad. Wat is er mooier
dan bewoners te zien genieten van een uitstapje

en de geneugten van het leven." 

"Als woonassistent ben ik het eerste
aanspreekpunt en bied ik een luisterend oor.

Samen met de bewoners zoek ik naar een
antwoord op hun vragen. Bewoners kunnen

steeds bij me terecht."

"Ik vind het heel fijn om contact te hebben
met de bewoners van de assistentiewoningen
als mijn collega’s in verlof zijn. De bewoners
 een lach op hun gezicht toveren, is steevast

mijn doel en geeft mij een goed gevoel." 
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Je bij een rondleiding steeds zelf
een praatje kan doen met een
bewoner.

WIST JE DAT?



Contact

De Putkapel
Condédreef 2, 8500 Kortrijk 

Belinda Delaere 
056 30 17 93  |  belinda.delaere@depottelberg.be
Myriam Lagae
056 23 10 44  |  myriam.lagae@depottelberg.be

Premium
Pottelberg 2, 8500 Kortrijk

Vanessa Hooghe
056 30 17 91  |  vanessa.hooghe@depottelberg.be

Heerlyckheid Hoog Mosscher
Hoog Mosscher 1, 8500 Kortrijk

Vanessa Hooghe
056 30 17 91  |  vanessa.hooghe@depottelberg.be
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Voor bijkomende inlichtingen of een rondleiding kan je contact 
opnemen met onze woonassistenten:




