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Het centrum voor kortverblijf De Tussentijd maakt deel uit van het 

centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem. 

 

Dit centrum beschikt daarnaast ook nog over: 

 een woonzorgcentrum met 75 kamers en met bijkomende 

RVT-erkenning  

 20 assistentiewoningen Het Kader 

 15 assistentiewoningen Tilia 

 15 aanleunwoningen De Processieweg 

 het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt 

 het restaurant De Afspanning  

 de dienst thuisbezorgde maaltijden 

 infopunt dementie 

 

Er zijn ook folders over het woonzorgcentrum, de 

assistentiewoningen en de aanleunwoningen beschikbaar.  

 

 

 



Voor wie? 

Kortverblijf kan een oplossing bieden aan personen vanaf 65 jaar 

die tijdelijk niet (alleen) thuis kunnen blijven (na een medische 

ingreep, een ongeval, …enz.) of die nood hebben aan een 

rustperiode om een beetje op kracht te komen. 

Kortverblijf kan zeker ook een antwoord bieden aan mensen die 

iemand thuis verzorgen. Familie of kennissen die de zorg voor een 

oudere op zich nemen en nood hebben aan een adempauze of 

welverdiende vakantie, kunnen er door deze tijdelijke opvang met 

een gerust hart even tussenuit. 

 

 

 

De zorg voor de senior wordt door Het Gulle Heem overgenomen: 

- voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 60 dagen 

na elkaar 

- en dit in totaal voor maximum 90 dagen per jaar 



Een tweede thuis 

In de nieuwe gebouwen van Het Gulle Heem werden op de eerste 

verdieping vier bij elkaar liggende kamers ingericht voor kortverblijf. 

Deze vormen ons zogenaamd ‘zorghotel’ De Tussentijd. 

 

De 4 volledig bemeubelde kamers zijn voorzien van een 

verpleegoproepsysteem. Er is één kamer waar men met twee kan 

verblijven. Alle kamers beschikken over een leef/slaapgedeelte en 

een badkamer met toilet, wastafel en douche. De wastafel- en 

spiegelkasthoogte is aangepast aan rolstoelgebruikers. 

 

Verder zijn alle kamers uitgerust volgens de hedendaagse normen: 

ingebouwde koelkast, kluisje, hoog-laagbed, elektrisch bedienbare 

relaxzetel, …enz.  

 

Wie in het kortverblijf logeert, kan deelnemen aan diverse 

activiteiten van het woonzorgcentrum (bv. filmnamiddag, uitstap, 

turnen, bakactiviteit, …enz.). De gemeenschappelijke ruimtes 

van Het Gulle Heem (cafetaria, tuin en livings) zijn steeds vrij 

toegankelijk. 

 



 

De maaltijden worden – volgens uw wens – geserveerd op de 

kamer of in de aanpalende living. Deze worden dagvers bereid in 

eigen keuken. De keuken biedt ook dieet- en aangepaste voeding 

aan. 

 

In Het Gulle Heem willen we echter meer bieden dan een nette 

woonst, lekkere maaltijden en deskundige en gepaste verpleging, 

verzorging en sociale bijstand. We streven ernaar onze bewoners 

een ‘tweede thuis’ te bieden en hen zo goed mogelijk voor te 

bereiden op een terugkeer naar huis. Familie en vrienden zijn ook 

steeds welkom. 

 

 

 

  

   

 



Prijs 

 

 

De dagprijs bedraagt (m.i.v. 1 januari 2022) 61,68 euro. In de 

dagprijs zijn de verblijfskosten, de verzorging, de maaltijden, de 

flessen water op de kamer, het gebruik van hulpmiddelen, het 

gebruik van de koelkast op de kamer, digitale televisie en  

eventueel incontinentiemateriaal inbegrepen. Remgelden voor 

geneesmiddelen, doktersbezoeken en verzekeringen en de kosten 

voor het wassen van persoonlijk textiel zijn niet inbegrepen.  

 

Een aantal ziekenfondsen voorzien onder bepaalde voorwaarden 

een tussenkomst in de verblijfskosten.  

  



Reservatie 

 

Denkt u aan een opname in kortverblijf, dan raden wij u aan om 

tijdig contact op te nemen met de sociale dienst en de gewenste 

periode te reserveren. Een reservatie is pas definitief na het 

ondertekenen van een contract en het betalen van een 

waarborgsom van 150 euro. 

 

Een opname is enkel mogelijk tijdens de werkweek, en niet in het 

weekend of op feestdagen. Op de opnamedag kan u de kamer 

betrekken vanaf 14 uur. Op de ontslagdatum wordt gevraagd de 

kamer tegen uiterlijk 10 uur te ontruimen. 

 

 

  



Info 

 

Aarzel niet om contact op te nemen indien u meer informatie of een 

rondleiding wenst te krijgen. Wij staan klaar om een antwoord te 

bieden op al uw vragen. 

 

Neem contact op met Ann Bucholtz van de sociale dienst: 

 

Ann.bucholtz@wevelgem.be 

056 43 20 90  

 

U kan Ann bereiken op volgende momenten: 

Maandag:  van 14 uur tot 18 uur  
dinsdag:      van 8.30 tot 12.30 uur   en   van 13 tot 18 uur 
woensdag:         
donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur   en   van 13 tot 18 uur  
vrijdag:         van 13 uur tot 18 uur 
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