
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nood aan een fijne 
dagbesteding met een 

leuk gezelschap?  

 

Dan is jozemien iets voor u! 

 

Onze contactgegevens 
 

Tereken 14  

9100 Sint-Niklaas 

E-mail: jozemien@hhart.be 
Website: www.hhart.be  

Contact: 03/780.53.40 

 

 

 

Dagverzorgingscentrum 

jozemien 
 
 
 

Alle weekdagen geopend tussen 

9u en 17u.  

 
Gesloten tijdens het weekend en 

op feestdagen. 

 
 

 

 
 

WOONZORGCENTRUM  
HEILIG-HART-TEREKEN 

 
 

Wist u dat… 

… u zelf kan kiezen hoeveel keer per week u   
     ons bezoekt? 
 

… mutualiteiten een tegemoetkoming voorzien  
     voor uw verblijf en vervoer met behoud  

     van uw thuiszorgpremie? 
 

… uw kennissen, familie of mantelzorger  

     altijd welkom zijn voor een bezoek? 
 

… u vrijblijvend met onze sociale dienst een  
     gratis kennismakingsdag kan afspreken? 
 

… personen met de ziekte van Huntington ook  
     welkom zijn?   
     

Bereikbaarheid 

Wij zijn vlot bereikbaar via de N70: 
 

Vanuit Gent: 
 laatste lichten links voor het 

Waasland Shoppingcenter 
 

Vanuit Antwerpen:  

eerste lichten rechts 
voorbij het rond punt 

 

Openbaar vervoer:  

buslijn 1 stopt op 50m 
van ons dagverzorgingscentrum 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dagverzorgingscentrum 
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Onze accommodatie 

Wij beschikken over een gloednieuwe en 

zonnige leef- en rustruimte met een 
huiselijke sfeer en een geheel ingerichte 

keuken. Dit verzekert een comfortabel en 
uiterst ontspannen verblijf.  

Verder hebben wij volgende voorzieningen: 

- aangepaste rustbedden 
- sanitair met inloopdouche 

- apart rolstoeltoegankelijk toilet 
- ruim materiaal- en activiteitenaanbod 

 

Thuiszorgdiensten zijn altijd welkom om hun 

zorgverlening in jozemien uit te voeren. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Onze dagprijs (sinds 01/01/’17) 

Onze dagprijs bedraagt €23,59. Hierin zijn 

een middagmaal, vieruurtje, koffie, koekje 
en frisdrank begrepen. Voor een halve dag 

zonder middagmaal betaalt u €15,09. 

 
Niet inbegrepen zijn: kapper, pedicure, 

medicatie, verbruik cafetaria,... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer 

Wij zoeken samen met u naar de meest 

wenselijke oplossing indien u ons niet met 
eigen vervoer kan bereiken. Dit geldt ook 

voor rolstoelgebruikers. 
 

De vervoersprijs van en naar jozemien is 

afhankelijk van uw woonplaats.  
Minder dan 5 km: 4,34 euro per rit. 

Minder dan 10 km: 5,00 euro per rit. 
Meer dan 10 km: 6,00 per rit. 

 

‘s Middags wordt er geen vervoer voorzien. 
 

 

Onze medewerkers 
Een enthousiast verpleegkundig en 

paramedisch team verzorgt de begeleiding. 

Samen met uw thuiszorgdienst(en), 
mantelzorger(s), huisarts,.. stellen we een 

individueel zorgenplan op dat regelmatig 
geëvalueerd wordt en indien nodig 

bijgestuurd. 
 

Talrijke vrijwilligers staan klaar om onze 

werking bijkomend te ondersteunen. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

Wie zijn we 
Als thuiszorgondersteunend initiatief brengen 

we dagelijks een tiental ouderen en chronisch 
zieken samen die zichzelf thuis moeilijk 

kunnen behelpen, op zoek zijn naar een fijne 
dagbesteding of gewoon willen vertoeven in 

een leuk gezelschap. 
 

Wat doen we 
De medewerkers van jozemien willen de 

taken van de thuisverzorger verlichten en/of 
opvang bieden aan personen die daar nood 

aan hebben. Wij helpen u zo om langer in uw 

vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
 

Wij staan in voor… 
 

… een gezellig samenzijn 
… nieuwe ontmoetingen 
… kleine groepen op basis van respect en 

    persoonlijke interesses 
… prettige en gevarieerde activiteiten 

    (bv. uitstap, volksspelen, smulmiddag,…) 
… administratieve en psychosociale  
    raad en daad 

… stimuleren van de zelfredzaamheid 
… structuur, rust en geborgenheid 

… volwaardige (dieet)maaltijden 
 

 

 

 

 

 


