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Tussen erehaag van kinderen naar nieuw gebouw. 

80 bewoners verhuisd naar nieuw woonzorgcentrum Populierenhof 

Naast een woonzorgcentrum, assistentieflats, zorgflats en dagopvang  
binnenkort ook een dienstencentrum en een buitenschoolse kinderopvang  

Het was één groot feest toen de 80 bewoners van het oude woonzorgcentrum 
Populierenhof naar hun nieuwe paviljoenen trokken. Een erehaag van kinderen van de 
scholen Onze Lieve Vrouw Ten Bos en De Droomballon uit Nieuwkerken wachtte hen 
op en deed hen zingend en zwaaiend uitgeleide op de tonen van ‘Laat de zon je 
hart…’ en de liedjes van K3. Sommige bewoners pinkten een traantje weg…  

Het nieuwe Populierenhof is gebouwd rond het oude rusthuis aan Turkyen en telt 125 
kamers waaronder enkele zorgflats en 2 kamers voor kortverblijf. 

De bewoners wonen in leefgroepen verspreid over drie paviljoen: ’t Park, De Klomp en De 
Pastorij.  

Voor vele bewoners was het de eerste keer dat ze hun kamer in ’t echt zagen.  

Bewoonster Jeannine De Keersmaecker is verrukt met haar nieuwe kamer: “ ’Neig’ schoon, 
zo licht en zo groot. Deze morgen was ik heel emotioneel toen ik naar hier vertrok; ik heb 
bijna 4 jaar in het oude rusthuis gewoond maar nu ik hier in mijn nieuwe kamer ben, wil ik 
niet meer terug. En zo’n ‘sjieke’ badkamer.”  

Ook Maria De Cauwer is heel tevreden: “mijnen zoon zegt dat ik in een hotel zit.” 

In paviljoen ’t Park zijn ook zeven zorgflats. Daar kunnen koppels van wie de ene zorg nodig 
heeft en de andere partner eigenlijk nog zelfstandig thuis kan wonen, toch samen wonen in 
een volledig uitgeruste flat. Het echtpaar Maria De Ghendt en William Boogaerts zijn hier de 
eerste bewoners en zijn al gesetteld. “Deze flat is wat anders dan onze kamer in het oude 
Populierenhof: zo ruim, veel licht en een groot terras. We hadden onze flat al gezien maar 
toen waren ze er nog in aan ’t werken. Onze kinderen hebben heel de flat nieuw bemeubeld. 
Straks komt ons bed nog. Maria kijkt al uit naar volgende zomer. Mijn terras ga ik vol 
bloemen hangen.”  
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Donderdag 28 oktober verhuist dagverzorgingscentrum De Sprankel nog naar de site. Op 
15 november opent dienstencentrum Den Dissel de deuren. Vanaf 2 november zijn er wel al 
afhaalmaaltijden te verkrijgen. Op de site zijn er ook nog 7 assistentieflats Parkzicht van 
Zorgpunt Waasland en 16 sociale huurflats van de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting. De stad Sint-Niklaas huisvest er nog een buitenschoolse kinderopvang 
Poppelbos.  

De buitenaanleg tot een open groene site met veel wandel- en fietspaden is bezig. De 
ondergrondse parking is al toegankelijk. Vanaf 15 november gaat het oude Populierenhof 
tegen de vlakte.  

In totaal telt het nieuwe woonzorgcentrum Populierenhof 125 woongelegenheden. Dat zijn 
er 45 meer dan in het oude Populierenhof. “We nemen de extra kamers geleidelijk aan in 
gebruik zodra we ook nieuwe medewerkers vinden want we zoeken nog extra 
zorgkundigen, verpleegkundigen en medewerkers hoteldiensten” voegen algemeen 
directeur Tjeu van Diessen en dagelijks verantwoordelijke Maria Catthoor nog toe.  

Meer info, een aanvraag voor een opname in een kamer of zorgflat: 
www.zorgpuntwaasland.be of thuiszorgcentrum ’t Punt, bel 03 778 55 55 

http://www.zorgpuntwaasland.be/

