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Bewoners verhuizen naar hun nieuwe woonzorgcentra in Haasdonk 
en Vrasene 

Na flink wat problemen door het bevriezen van de vloerverwarming tijdens de 
bouwprojecten, is het vandaag zover. De bewoners van de woonzorgcentra in Haasdonk 
en Vrasene verhuizen naar de twee fonkelnieuwe gebouwen in het centrum van 
Haasdonk en Vrasene: Huize Linde in Haasdonk en Huize Elisabeth in Vrasene. 

De bewoners van beide woonzorgcentra verhuisden eind 2017 vanuit de oude rusthuizen 
naar hun tijdelijke locatie in ‘de oude Notelaar’ in Beveren. Nadien gingen de oude 
gebouwen tegen de vlakte om de nieuwe woonzorgcentra te bouwen.   

De bewoners worden in de nieuwe woonzorgcentra deze namiddag verwelkomd door de 
medewerkers, de directie en het bestuur van het Zorgpunt Waasland. 

Nog dit jaar komt er een open deur voor de bevolking van Haasdonk en Vrasene. Het 
Zorgpunt Waasland heeft met het gemeentebestuur van Beveren afgesproken om de 
officiële openingen in het najaar te combineren met een open deur. Door de corona-
beperkingen was het nog niet mogelijk om deze maand al een groot openings- en 
kennismakingsfeest te houden.  

Huize Linde en Huize Elisabeth hebben allebei 36 ‘gewone’ kamers en 2 kamers voor 
kortverblijf. Daarnaast zijn er op de sites ook flats voor ouderen en/of personen met een 
beperking: 12 in Haasdonk en 15 in Vrasene. Op beide locaties is er ook een 
dienstencentrum. De dienstencentra gaan eveneens in het najaar van start. Het wordt de 
uitvalsbasis voor de gezins- en thuiszorg van het Zorgpunt Waasland in Haasdonk en 
Vrasene. 

De naam ‘Huize’ is niet zomaar gekozen: op de beide plekken willen we huiselijke, gastvrije 
en levendige plekken aanbieden om te leven, voor activiteiten en buurtzorg. Naast de 
bewoners hopen we er ook veel buurtbewoners te mogen ontvangen. 

Kom dus in het najaar zeker kijken! 
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