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ALGEMENE VOORSTELLING ORGANISATIE
1. Historiek
De stichting vond plaats op 25 september 1895 op initiatief van de
toenmalige burgemeester van Kuurne, de heer Iserbyt, en de
zusters Onze Lieve Vrouw Gasthuis uit Poperinge.
De eerste overste was eerwaarde moeder Iserbyt, de zuster van de
burgemeester.
Vanaf 1896 werd de zorg voor bejaarden en wezen opgestart.
Vanaf 1939 tot 1982 was er eveneens een huishoudschool,
die in 1982 werd overgedragen aan Spes Nostra Kuurne.
Vanaf 1952 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen als
materniteit. Na de sluiting van dit ‘moederhuis’ eind 1968 werd dit
gedeelte ook ingericht als rusthuis en klooster.
Vanaf 9 oktober 1972 werd het beheer overgedragen van de
zusters O.L.V. Gasthuis aan de VZW Zorg en Welzijn.
Een nieuw rusthuis werd gebouwd, het eerste gedeelte werd in
gebruik genomen op 18 juni 1990, het tweede in juli 1992. Na
afbraak van de school werd in 1998 een specifieke afdeling voor
bewoners met dementie gebouwd en onder de benaming ‘De
Parel’ in gebruik genomen op 08 februari 1999.
In 2002 werden de werken aangevat van een serviceflatgebouw in
de Gasthuisstraat nr. 21, tegenover het rusthuis.
Vanaf januari 2003 werd het dagverzorgingscentrum (DVC)
opgestart, in 2007 verhuisde het DVC naar het nieuwe gebouw.
In 2017 werd de nieuwbouw “blok G” in gebruik genomen. Deze
ingebruikname betekende het startschot voor een algemene
renovatie van het woonzorgcentrum.
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2. Bestuur
De vzw Zorg & Welzijn, met zetel te Kuurne, is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van 2
rusthuizen, n.l. het WZC H.Familie te Kuurne en WZC Sint Jozef te Passendale.
De raad van bestuur telt 12 leden:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Leden:

afgevaardigde bestuurder de heer Marnix Lefevre
afgevaardigde bestuurder zuster Mariette Wullus
zuster Anna De Rynck
E.H. Wilfried Aneca
de heer Daniel Dierynck
de heer Eric Schietgat
de heer Wim Soens
mevrouw Inge Desmet
mevrouw Ingrid Vandepitte
mevrouw Moniek Lambrecht

Contactgegevens
Gasthuisstraat 24 – 8520 Kuurne
telefoon : 056/280 750
E-Mail : info@wzckuurne.be
www.wzckuurne.be
ondernemingsnummer 0412.703.029
3. Kerncijfers
Ons woonzorgcentrum bestaat uit
 een rusthuis met een erkenning voor 116 RVT bedden en 53 ROB bedden
 8 kortverblijf bedden
 een dagverzorgingscentrum
 een groep van assistentiewoningen met 38 flats
 een dienstenchequebedrijf
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