
Samen gaan voor totaalzorg 

Bezoek onze website

www.samenouder.be

of scan de QR-code voor meer info!

Samen Ouder
Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas
03 760 03 80

Renovatie maakt WZC Het Hof up-to-date

Woonzorgcentrum Het Hof, gebouwd door de zusters Jozefi enen begin jaren tachtig, onderging de voorbije 2 
jaar een ware metamorfose. De renovatie van Het Hof was nodig om de toegankelijkheid en het comfort van het 
sanitair op de kamers te verbeteren. De bestaande infrastructuur, van het bekende gebouw in de Hofstraat, 
werd volledig gestript en aangepast aan de hedendaagse normen en verwachtingen. Een uitdaging voor de 
bewoners en medewerkers omdat het woonzorgcentrum bewoond bleef tijdens de werkzaamheden. 

Kom ons bezoeken
tijdens de
Dag van de Zorg: 
Zondag 19 maart 2023

Officiële opening
Momenteel worden de laatste aanpassingen voltooid, 
de gemoderniseerde ruimten worden geschilderd 
en klaargemaakt voor bewoning. Het vernieuwde 
woonzorgcentrum wordt op 22 oktober 2022 terug 
volledig in gebruik genomen. Eind november volgt een 
offi ciële opening.

Na een intense renovatie kan woonzorgcentrum 
Het Hof beginnen aan een nieuw hoofdstuk, verder 
bouwend op zijn rijke geschiedenis aan kwalitatieve 
residentiële woonzorg, binnen het Waasland.

In totaal biedt woonzorgcentrum Het Hof 
woongelegenheid aan 120 residentiële bewoners. 

Van harte welkom, contacteer ons vrijblijvend
tel. 03 780 53 57 voor een kennismaking.

Beleving staat centraal
Langs de tuinzijde is er een uitbouw over de 4 bovenste 
verdiepingen gerealiseerd. Hier bevinden zich de open 
en lichtrijke leefruimtes met grote raampartijen en 
aansluitende terrassen met zicht op de mooie parktuin. 
Net zoals thuis vormt de keuken het hart van elke 
leefruimte. Na een bevraging bij de bewoners was 
het al snel duidelijk dat ze hier voortaan ‘s middags 
samen wensen te eten. Op het gelijkvloers opent 
binnenkort brasserie ‘De Orangerie’, een gezellige 
ontmoetingsplaats waar het aangenaam vertoeven is 
tijdens het nuttigen van een drankje of een lekkere 
snack. Deze polyvalente ruimte kan ook gebruikt
worden door lokale verenigingen. 

Duurzaamheid
Een doordacht materiaalgebruik en de toepassing van 
moderne en ecologische technieken resulteren in een 
energiezuinig gebouw met een gezond binnenklimaat. 
Er is o.a. gekozen voor een doorgedreven gebouw- en 
geluidsisolatie, een ventilatiesysteem en armaturen 
met ledverlichting. Verder liggen er op het dak van 

het gebouw maar liefst 82 zonnepanelen, waardoor 
het gebouw voor een groot deel zelf instaat voor de 
energieproductie. Het duurzame verhaal begint al bij 
de locatie; Het Hof is centraal gelegen in de binnenstad 
van Sint-Niklaas. Hierdoor komen de meeste bezoekers 
en medewerkers met de fi ets of met het openbaar 
vervoer. Voor de bewoners is de winkelstraat, horeca en 
wekelijkse markt op wandelafstand bereikbaar.

Scan mij!

dagverzorging - kortverblijf - brugzorghuis - assistentiewoningen - woonzorghuizen



Samen Ouder, voor elke nieuwe stap in de toekomst

Ons aanbod in het Waasland:

SINT-NIKLAAS WAASMUNSTER BEVEREN

Assistentiewoningen

Bij Samen Ouder, gekende zorgpartner voor 
senioren in het Waasland, kan u terecht voor 
ondersteuning in uw zoektocht naar een nieuwe woonst. 
Kiest u voor het stadsleven of vertoeft u liever in de 
natuur? Dat kan! Samen Ouder heeft woonzorghuizen 
en erkende assistentiewoningen in het Waasland 
verspreid over 6 locaties in Sint-Niklaas, Beveren en 
Waasmunster. Voor ieder wat wils, aan u de keuze!

Wonen in een assistentiewoning is kiezen voor vrijheid, 
veiligheid en comfort. In een eigentijdse en
moderne setting woont u volledig zelfstandig. Heeft 
u nood aan ondersteuning aan huis dan kan u voor 
advies en begeleiding terecht bij de woonassistent.
De woonassistent is uw aanspreekpunt, ze luistert en 
bespreekt samen met u welke hulp tegemoet komt aan 
uw verwachtingen.

Residentie Karmel Residentie Cuesta Residentie Zomereik

Residentie Hofwijck
Assistentiewoningen

Residentie Silva

Op wandelafstand van de Grote Markt, 
winkelstraat, horeca en het openbaar vervoer Midden in de natuur, omringd door bos en heide

Gelegen naast het ziekenhuis, nabij 
buurtwinkels, openbaar vervoer en op 
wandelafstand van het centrum

Op wandelafstand van het centrum

Op wandelafstand van de Grote Markt en 
het stadscentrum

Midden in de natuur, omringd door bos en heide

Rustig gelegen in een groene omgeving

Veldstraat 2A - 9100 Sint-Niklaas Camille Boschmandreef 1-28
- 9250 Waasmunster

Oude Zandstraat 97 - 9120 Beveren

Schoolstraat 226 - 9100 Sint-Niklaas

Hofstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas
Molenstraat 1-23 en Molendreef 

2-16 - 9250 Waasmunster

Gentse baan 47B - 9100 Sint-Niklaas

Residentie Terekenhof

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons gerust voor een afspraak.
Wij maken graag tijd voor u! 03 780 53 57

Samen Ouder, uw partner voor:
dagverzorging - kortverblijf - brugzorghuis
- assistentiewoningen - woonzorghuizen

Getuigenis Denise & Roger

BEWONERS RESIDENTIE KARMEL
“Hier ben je nooit alleen. Poetshulp, kapper, eten, 
kinesist, animatie,… Alle faciliteiten zijn er je moet 
gewoon zelf kiezen wat je nodig hebt of waar je 
gebruik wil van maken”

Wat bieden wij: 
• Wonen met de beste zorg

• Een modern appartement met volledig uitgeruste 
keuken, badkamer, slaapkamer, terras, …

• 24/7 permanentie

• Een warm team van medewerkers dat elke dag de 
nodige ondersteuning aanbiedt

• Een omgeving waar het aangenaam wonen is

• Aanbod van dagelijks heerlijke, verse en 
evenwichtig bereide maaltijden

• Hulp bij kleine technische defecten

• Geen gemeenschappelijke kosten

• U kiest zelf of u al dan niet op een thuiszorgdienst 
wenst beroep te doen

• Er zijn diverse ontspanningsmogelijkheden en we 
organiseren maandelijks een heerlijke feestmaaltijd 
waar u vrijblijvend aan kan deelnemen

gebruik wil van maken”

 

 

Gezocht : Tuinman voor onmiddellijke indiensttreding 

Wij zoeken iemand met ervaring en rijbewijs BE 
is een must. Rijbewijs C of CE een pluspunt. 

Wij bieden een gevarieerde job met een goede 
verloning met teamspirit en collegialiteit. 

Dagelijks is er de afwisseling tussen  
aanleg en onderhoud van tuinen.  

 

Franky Bryssinck – 03 775 19 66 

 

 

Gezocht : Tuinman voor onmiddellijke indiensttreding 

Wij zoeken iemand met ervaring en rijbewijs BE 
is een must. Rijbewijs C of CE een pluspunt. 

Wij bieden een gevarieerde job met een goede 
verloning met teamspirit en collegialiteit. 

Dagelijks is er de afwisseling tussen  
aanleg en onderhoud van tuinen.  

 

Franky Bryssinck – 03 775 19 66 

 

 

Gezocht : Tuinman voor onmiddellijke indiensttreding 

Wij zoeken iemand met ervaring en rijbewijs BE 
is een must. Rijbewijs C of CE een pluspunt. 

Wij bieden een gevarieerde job met een goede 
verloning met teamspirit en collegialiteit. 

Dagelijks is er de afwisseling tussen  
aanleg en onderhoud van tuinen.  

 

Franky Bryssinck – 03 775 19 66 

Gezocht : Tuinman voor onmiddellijke indiensttreding 

Wij zoeken iemand met ervaring en rijbewijs BE is een must. 
Rijbewijs C of CE een pluspunt. 

Wij bieden een gevarieerde job met een goede 
verloning met teamspirit en collegialiteit.

Dagelijks is er de afwisseling tussen aanleg en 
onderhoud van tuinen. 

DRJ Vervoer bv
JOHAN: 0497/40 41 06 AN: 0468/28 95 02

MAIL: INFO@DRJVERVOER.BE
WEB: WWW.DRJVERVOER.BE

VERVOER

Een dienst waar vertrouwen, persoonlijke begeleiding 
en aandacht centraal staat.

Voor meer informatie mag U ons steeds contacteren op 
onderstaande gegevens.

- vervoer & support
- hulp bij boodschappen
- persoonlijke begeleiding bij ziekenhuisbezoeken, 

kappersbezoek, markt, enz.

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN
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Wij zijn een echt volkscafé waar 
iedereen zich thuis voelt. Wij zijn één 
grote familie en iedereen is hier meer 
dan welkom voor een ontspannende 
babbel, een biertje, een 
concertje of een fui� e mee te pikken.

Café De LEEUW Van Vlaanderen
Driekoningenstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/ 844 67 99

BTW: 0702.771. 136

info@leeuw-van-vlaanderen.com | Web: www.leeuw-van-vlaanderen.com
 De Leeuw Van Vlaanderen

Le Couvert
tra i teur

Wij leveren dagelijk warme en koude maaltijden 
aan huis in waasland en omstreken!! 

Openingsuren
Maan-, dins-, donder-, vrij- & zaterdag van 8u tot 13u

Zon- & woensdag gesloten

Plezantstraat 243 bus 1, 9100 Sint-Niklaas
jacques@lecouvert.be  M. 0485 10 87 85

www.traiteur-lecouvert.be
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Heeft u meer ondersteuning 
nodig? Dan maken we samen 
met u een nieuwe thuis in één 
van onze woonzorghuizen. 

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons gerust voor een afspraak.
Wij maken graag tijd voor u! 03 780 53 57

Samen Ouder, uw partner voor:
dagverzorging - kortverblijf - brugzorghuis
- assistentiewoningen - woonzorghuizen

Elk huis is uniek
De 6 WZC van Samen Ouder zijn uniek. Daarvoor 
zorgen zeshonderd enthousiaste medewerkers. Door 
continue bijscholing en onze nauwe samenwerking 
met VITAZ kunnen wij in onze huizen garantie bieden 
op de allerbeste zorg.

Wat bieden wij: 
• Diverse specialisaties in diabetes, wondzorg, 

palliatieve zorg, nutritie, dementie, pijn,...

• Kwalitatieve begeleiding, ondersteuning en zorg

• Enthousiaste en familiale benadering

• Begeleiding van kiné en ergo ter ondersteuning 
en verbetering van de fi jne en grove motorische 
vaardigheden

• Ruim en gevarieerd aanbod van 
ontspanningsmogelijkheden 

• Dagelijks geniet u van een heerlijk menu 
boordevol seizoensgroenten

• Ontbijt en avondmaal worden aangeboden in buffet

• Eigen kapsalon 

De Ark

Heilig Hart 

Grootenbosch

’t Heuverveld 

Hofstede
Op een boogscheut van de Grote Markt vindt u 
woonzorghuis De Ark - een gezellig en warm 
huis waar iedereen welkom is. De perfecte 
uitvalsbasis voor een wandeling door de stad, 
een bezoek aan het museum of een terrasje in 
de buurt. De Ark is ingebed in een mooie en 
groene woonzorgsite in Sint-Niklaas met een 
gemeenschappelijke binnentuin van Residentie 
Karmel en Karmelhof.

De mooie, historische kapel is de nieuwe 
toegang van woonzorghuis Heilig Hart. Een 
modern gebouw en op elke verdieping laten 
ruime, toegankelijke terrassen het licht 
binnen. In de buurt bezoekt u de Grote Markt, 
het stadspark en het Waasland Shopping Center. 
Gelegen vlakbij het stiltegebied kerkhof Tereken.

Naast het ziekenhuis, in het hart van 
Beveren ligt woonzorghuis Grootenbosch op 
wandelafstand van de Markt, de verkeersvrije 
winkelstraat De Warande en tal van 
horecazaken. Handig: u parkeert vlak bij
de ingang van het woonzorghuis. Van hieruit 
maakt u rustige wandelingen naar de parken 
Hof Ter Saksen en Cortewalle. Via naburige 
wandelpaden ontdekt u achterliggende groene 
omgeving van Beveren.

Midden in de natuur, omringd door bos en 
heide vindt u woonzorghuis ’t Heuverveld. Een 
gezellig huis waar bewoners elkaar in een warme 
familiale sfeer ontmoeten. Tijd voor wat rust? 
Dan kan u genieten in groene en bosrijke 
omgeving van de heide van Waasmunster.

Eigentijds wonen in het centrum van 
Sint-Niklaas. Kamers overgoten met zonlicht, 
gezellige leefruimten met terras langs de tuin, 
knusse zithoeken. De nieuwe infrastructuur 
stelt alles in het werk om u een aangenaam 
en warm thuisgevoel te geven.

Dit kleinschalige woonzorghuis aan de rand 
van het stadscentrum omringt u met een 
warme, familiale sfeer. De moderne 
architectuur valt op. Hier geniet u van de 
natuur rondom.

Kalkstraat 48 - 9100 Sint-Niklaas

Tereken 14 - 9100 Sint-Niklaas

Oude Zandstraat 97 - 9120 Beveren

Molenstraat 41 - 9250 Waasmunster

 Gentse Baan 47A - 9100 Sint-Niklaas

Woonzorgcentra

Het Hof
Hofstraat 134 - 9100 Sint-NiklaasTurkyen 8, 9100 Nieuwkerken

Tel.: 03.776.93.06
Rouwcentrum

Sparrenhofstraat 162, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03.777.85.65

Fax.: 03.776.29.40 E-mail: info@brys.be

Web: www.brys.be

Snoeien en rooien van bomen
   Aanleg klinkers en natuursteen
       Aanleg parkings
          Totaalprojecten
              Afsluitingen

www.jvstuinen.be
info@jvstuinen.be

Tel. 0472 54 68 00
BTW -BE- 0864.871.301

   Aanleg klinkers en natuursteen
       Aanleg parkings
          Totaalprojecten
              Afsluitingen

Tuinaanleg & onderhoud

FIETSPALEIS EN 
BAKFIETSPALEIS 
ONDER ÉÉN DAK
Bellestraat 57
Nieuw Service center op 
Bellestraat 59

www.� etspaleis.be
www.bak� etspaleis.com

TOM IVENS
OSTEOPATHIE – KINESITHERAPIE

Praktijk Fortenstraat 93, 
9250 WAASMUNSTER 

www.e� ortwaasmunster.be

• Hygiënische zorg
• Wondzorg
• Stomazorg
• Palliatieve zorg
• Psychiatrische zorg
• …

We komen langs voor thuiszorg in Sint-Niklaas
en de omliggende gebieden van het Waasland.

Daarnaast kan u ook terecht in onze thuiszorgwinkel 
voor mechanische hulpmiddelen 
en orthopedische toepassingen.

Homecare Eggermont BVBA
Tabakstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 500 28 14

of bel 03/777 20 87. 

           HuisvandeMens Sint-Niklaas 
                                      wil jou als vrijwilliger! 
 

Als vrijzinnig humanistische organisatie verzorgen wij 
plechtigheden (huwelijken, uitvaarten, geboorte…), 
hebben wij in woonzorgcentra gesprekken met mensen 
die daar nood aan hebben, organiseren wij voordrachten 
over sociale en maatschappelijke thema’s… 

Kortom, wij zijn er voor onze medemens! Heb jij ook een 
hart voor mensen en wil je hier graag mee aan de slag, 
mail ons dan voor verdere info op sintniklaas@demens.nu 

of bel 03/777 20 87. 
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Als vrijzinnig humanisti sche organisati e 
verzorgen wij plechti gheden (huwelijken, 
uitvaarten, geboorte…), hebben wij in 
woonzorgcentra gesprekken met mensen 
die daar nood aan hebben, organiseren 
wij voordrachten over sociale en 
maatschappelijke thema’s…

Kortom, wij zijn er voor onze medemens! Heb 
jij ook een hart voor mensen en wil je hier 
graag mee aan de slag, mail ons dan voor 
verdere info op sintniklaas@demens.nu of 
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HuisvandeMens Sint-
Niklaas
Wil jou als vrijwilliger!

Tuinaanleg & onderhoud • Kleine grond - Loonwerken
• persen van midibalen

www.jonasvercauteren.be - info@jonasvercauteren.be
Hoogstraat 33  - 9100 Sint Niklaas

Stationsstraat 75, Sint-Niklaas - 03/7769454
Shoppingcenter, Sint-Niklaas - 03/7763035

Leonidas
BVBA Pistache

Bij afgifte van deze bon: 
Bij aankoop van €20,- gratis reep chocolade van 50 gr. 
(ENKEL GELDIG in onze winkel in de Stationsstraat, bon geldig tot 1/12/2022 

Zonder zorgen de stap naar een service-fl at of zorgcentrum maken?
W�  ontzorgen u volledig voor de verkoop van uw woning of appartement en zorgen 

voor de best mogel� ke verkooppr� s.

W� nveld 280a • 9112 Sinaai • P.J. Charlottelaan 91 • 9100 Sint-Niklaas • 03 288 70 70 • dcs@immopoint.be

Bel ons voor een 
gratis schatting.

De eerste stap?

Uw woning verkopen via ons uniek 
“To the Point” systeem ?

Wijnveld 280a • 9112 Sinaai • P.J. Charlottelaan 91 • 9100 Sint-Niklaas • 03 288 70 70 • dcs@immopoint.be

CONTACTEER ONS!

GRATIS 
SCHATTING 

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN



Heeft u meer ondersteuning 
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Wij maken graag tijd voor u! 03 780 53 57
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zorgen zeshonderd enthousiaste medewerkers. Door 
continue bijscholing en onze nauwe samenwerking 
met VITAZ kunnen wij in onze huizen garantie bieden 
op de allerbeste zorg.

Wat bieden wij: 
• Diverse specialisaties in diabetes, wondzorg, 

palliatieve zorg, nutritie, dementie, pijn,...

• Kwalitatieve begeleiding, ondersteuning en zorg

• Enthousiaste en familiale benadering

• Begeleiding van kiné en ergo ter ondersteuning 
en verbetering van de fi jne en grove motorische 
vaardigheden

• Ruim en gevarieerd aanbod van 
ontspanningsmogelijkheden 

• Dagelijks geniet u van een heerlijk menu 
boordevol seizoensgroenten

• Ontbijt en avondmaal worden aangeboden in buffet

• Eigen kapsalon 

De Ark

Heilig Hart 

Grootenbosch

’t Heuverveld 

Hofstede
Op een boogscheut van de Grote Markt vindt u 
woonzorghuis De Ark - een gezellig en warm 
huis waar iedereen welkom is. De perfecte 
uitvalsbasis voor een wandeling door de stad, 
een bezoek aan het museum of een terrasje in 
de buurt. De Ark is ingebed in een mooie en 
groene woonzorgsite in Sint-Niklaas met een 
gemeenschappelijke binnentuin van Residentie 
Karmel en Karmelhof.

De mooie, historische kapel is de nieuwe 
toegang van woonzorghuis Heilig Hart. Een 
modern gebouw en op elke verdieping laten 
ruime, toegankelijke terrassen het licht 
binnen. In de buurt bezoekt u de Grote Markt, 
het stadspark en het Waasland Shopping Center. 
Gelegen vlakbij het stiltegebied kerkhof Tereken.

Naast het ziekenhuis, in het hart van 
Beveren ligt woonzorghuis Grootenbosch op 
wandelafstand van de Markt, de verkeersvrije 
winkelstraat De Warande en tal van 
horecazaken. Handig: u parkeert vlak bij
de ingang van het woonzorghuis. Van hieruit 
maakt u rustige wandelingen naar de parken 
Hof Ter Saksen en Cortewalle. Via naburige 
wandelpaden ontdekt u achterliggende groene 
omgeving van Beveren.

Midden in de natuur, omringd door bos en 
heide vindt u woonzorghuis ’t Heuverveld. Een 
gezellig huis waar bewoners elkaar in een warme 
familiale sfeer ontmoeten. Tijd voor wat rust? 
Dan kan u genieten in groene en bosrijke 
omgeving van de heide van Waasmunster.

Eigentijds wonen in het centrum van 
Sint-Niklaas. Kamers overgoten met zonlicht, 
gezellige leefruimten met terras langs de tuin, 
knusse zithoeken. De nieuwe infrastructuur 
stelt alles in het werk om u een aangenaam 
en warm thuisgevoel te geven.

Dit kleinschalige woonzorghuis aan de rand 
van het stadscentrum omringt u met een 
warme, familiale sfeer. De moderne 
architectuur valt op. Hier geniet u van de 
natuur rondom.

Kalkstraat 48 - 9100 Sint-Niklaas

Tereken 14 - 9100 Sint-Niklaas

Oude Zandstraat 97 - 9120 Beveren

Molenstraat 41 - 9250 Waasmunster

 Gentse Baan 47A - 9100 Sint-Niklaas

Woonzorgcentra

Het Hof
Hofstraat 134 - 9100 Sint-Niklaas



Brugzorghuis Oriënt

Hoe kunnen wij u helpen langer thuis te blijven?

Centrum voor Dagverzorging Jozemien

Op zoek naar een 
uitdagende job in 
de buurt?

Word vrijwilliger in één van onze 6 woonzorghuizen

Nieuw in het zorgaanbod

In het Centrum voor Dagverzorging Jozemien kunnen thuiswonende ouderen een aangename dag beleven, anderen 
ontmoeten en genieten van kwalitatieve zorg tijdens een fi jne dagbesteding. Via dagopvang bieden we extra 
ondersteuning, gaan we in tegen sociaal isolement én ontlasten we uw mantelzorger(s).

Dagverzorging Jozemien bevindt zich in Sint-Niklaas, centraal gelegen in het hart van het Waasland. 

U komt met eigen vervoer of u doet beroep op de externe vervoerdiensten waarmee we samenwerken.

Team Jozemien staat voor u klaar!
• van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u (uitgezonderd op feestdagen)

• een halve of een hele dag

Soms is thuiszorg tijdelijk niet haalbaar 
of heb je na een verblijf in het ziekenhuis 
passende begeleiding nodig. Op de site 
van Heilig Hart op Tereken in Sint-Niklaas 
kan u in alle rust én met professionele 
ondersteuning herstellen en revalideren. 

Brugzorghuis Oriënt vormt de 
brug tussen het ziekenhuis en uw 
thuis. Samen met de naasten en 
de eerstelijnszorg, huisarts en de 
thuiszorg, zoeken we naar een geschikte 
ondersteuning of de best passende 
woonvorm voor u.

Bent u op zoek naar een zinvol vrijwilligers engagement? Heeft u een hart voor ouderen en een klein beetje tijd 
vrij? Dan kunnen we uw ‘helpende handen’ zeker gebruiken. Kom vrijblijvend kennismaken. Wij kijken er naar uit 
u te ontmoeten!

Een greep uit het vrijwilligersaanbod:
• Ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door animatie zoals 

uitstappen, een marktbezoek, de maandelijkse feestmenu,...

• Ondersteuning binnen de werking van de leefgroepen, 
maaltijdbegeleiding, decoratie van de voorziening,...

• Individuele begeleiding van bewoners door een bezoek op de 
kamer, een wandeling in de tuin, boodschappen doen, een koffi e 
drinken in de stad,...

“Wij werken al enkele jaren als vrijwilliger. Het leek ons wel wat om te kunnen zorgen voor wat meer gezelligheid 
en plezier voor de bewoners. Een praatje, een wandeling, een dansje,... De dankbaarheid die we ervaren geeft 
ons enorme voldoening.”

Erik & Lydia - vrijwilligers woonzorghuis Heilig Hart

Check de vacatures op de website

www.samenouder.be

voor meer info! En maak binnenkort deel uit van 
een enthousiast team in 1 van onze 6 huizen!

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons gerust voor een afspraak.
Wij maken graag tijd voor u! 03 780 53 57

Samen Ouder, uw partner voor:
dagverzorging - kortverblijf - brugzorghuis
- assistentiewoningen - woonzorghuizen

SCHROOTHANDEL GINO TEMMERMANSCHROOTHANDEL GINO TEMMERMAN

OPKOOP VAN OUD IJZEROPKOOP VAN OUD IJZER
AUTOWRAKKENAUTOWRAKKEN
PLAATSEN VAN CONTAINERSPLAATSEN VAN CONTAINERS

VOOR MEER INFOVOOR MEER INFO

0477/40.75.51 of 09/326.05.730477/40.75.51 of 09/326.05.73
www.schroothandelgino.bewww.schroothandelgino.be
info@schroothandelgino.beinfo@schroothandelgino.beHOU DE HITTE BUITEN IN DE ZOMER!

August De Boeckstraat 6
9100 Sint-Niklaas

0485/16 80 41
stijnsillis@telenet.be

WIJ WERKEN OVER 
HEEL BELGIË

Erkend dealer

Driegaaienhoek 3A,
9100 Sint-Niklaas
Tel. 0473 58 44 60
dierenarts.inge@telenet.be
www.dierenartsinge.be

Enkel op afspraak

Dr. De Roeck Inge
DIERENARTS KLEINE HUISDIEREN

Dr. De Roeck Inge
DIERENARTS KLEINE HUISDIEREN

Driegaaienhoek 3A,
9100 Sint-Niklaas
Tel. 0473 58 44 60
Mail: dierenarts.inge@telenet.be
 

jouw thuisverpleging 
onze expertise

Totaalzorg 
Vertrouwde gezichten 
Lokale samenwerking

    Ook in jouw buurt:
   T. 0800-20 30 2
   zorgcentrale@wgkovl.be
   www.witgelekruis.be
   
   24u/24u - 7d/7d

Sfeervolle studio in hartje Sint-Niklaas, waar je even op ADEM kan komen. 
Wij bieden groepslessen en privélessen aan in kleine groepen van maximum 15 

personen, steeds met een persoonlijke aanpak en begeleiding.

Aerial Kinderyoga | Aerial Zwangerschapsyoga | Aerial Yin Rela
Aerial Yang Action | Drysurf | Pilates Mat | Pilates Combi

Pilates Reformer | Barre Workout | Nia Dance

Voor meer informatie ga naar www.purelifestudio.be

Heidebaan 102
9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 778 27 78
Fax: 03 296 59 44

info@hetvershuisje.be
www.hetvershuisje.be

• Ontstoppen van alle afvoerleidingen 
met hoge druk & mechanisch

• Ontkalken van boilers en toevoerleidingen
• Camera Inspectie • Alle herstellingen

• Ledigen van alle putten

Zaakvoerder: Jean Van Remoortel
Tel: 052461698 - GSM 0475-489065

Ommegangsdreef 20, 9250 Waasmunster
Jean.vanremoortel@gmail.com

Jobstudenten • Winkelbedienden •  
Assistant store managers • Store managers

Goesting om in onze  winkels  te werken?

Jobstudenten • Orderpickers • Teamleaders

Of in ons  distributiecentrum  in Sint-Niklaas?

Solliciteer nu op

 WERKENBIJLIDL.BE 

 WERKEN BIJ LIDL,  
 DA KAN TELLEN! 

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

Perdaen D’Hooghe bv.
Machine Manufacturing – Engineering

Anthonis de Jonghestraat 1 - Sint-Niklaas
T +32 766 24 65 

www.perdaendhooghe.be - 

Internati onaal
 toeleveringsbedrijf
voor niet alledaagse 

machines! 

Kennis CNC 
draaien en frezen?

Opzoek naar 
uitdagingen?

Hans@perdaendhooghe.be

AKP RENOVATIE
www.a-k-p.net

Hamme/Sint-Niklaas - 0477 61 91 99 - info@a-k-p.net

Volg ons op Facebook!

Schrijn-, meubel- en renovatiewerken
Keukens, binnendeuren - Ramen en deuren

Maatkasten en dressings - Tuinhuizen, terrassen

ALKLM00A

AKP RENOVATIE
www.a-k-p.net

Hamme/Sint-Niklaas - 0477 61 91 99 - info@a-k-p.net

Volg ons op Facebook!

Schrijn-, meubel- en renovatiewerken
Keukens, binnendeuren - Ramen en deuren

Maatkasten en dressings - Tuinhuizen, terrassen

ALKLM00A

www.a-k-p.net
Hamme/Sint-Niklaas 

0477 61 91 99
info@a-k-p.net

Volg ons 
op Facebook!

www.akdesign.be
1 partner voor al uw reclame



Brugzorghuis Oriënt

Hoe kunnen wij u helpen langer thuis te blijven?

Centrum voor Dagverzorging Jozemien

Op zoek naar een 
uitdagende job in 
de buurt?

Word vrijwilliger in één van onze 6 woonzorghuizen

Nieuw in het zorgaanbod

In het Centrum voor Dagverzorging Jozemien kunnen thuiswonende ouderen een aangename dag beleven, anderen 
ontmoeten en genieten van kwalitatieve zorg tijdens een fi jne dagbesteding. Via dagopvang bieden we extra 
ondersteuning, gaan we in tegen sociaal isolement én ontlasten we uw mantelzorger(s).

Dagverzorging Jozemien bevindt zich in Sint-Niklaas, centraal gelegen in het hart van het Waasland. 

U komt met eigen vervoer of u doet beroep op de externe vervoerdiensten waarmee we samenwerken.

Team Jozemien staat voor u klaar!
• van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u (uitgezonderd op feestdagen)

• een halve of een hele dag

Soms is thuiszorg tijdelijk niet haalbaar 
of heb je na een verblijf in het ziekenhuis 
passende begeleiding nodig. Op de site 
van Heilig Hart op Tereken in Sint-Niklaas 
kan u in alle rust én met professionele 
ondersteuning herstellen en revalideren. 

Brugzorghuis Oriënt vormt de 
brug tussen het ziekenhuis en uw 
thuis. Samen met de naasten en 
de eerstelijnszorg, huisarts en de 
thuiszorg, zoeken we naar een geschikte 
ondersteuning of de best passende 
woonvorm voor u.

Bent u op zoek naar een zinvol vrijwilligers engagement? Heeft u een hart voor ouderen en een klein beetje tijd 
vrij? Dan kunnen we uw ‘helpende handen’ zeker gebruiken. Kom vrijblijvend kennismaken. Wij kijken er naar uit 
u te ontmoeten!

Een greep uit het vrijwilligersaanbod:
• Ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door animatie zoals 

uitstappen, een marktbezoek, de maandelijkse feestmenu,...

• Ondersteuning binnen de werking van de leefgroepen, 
maaltijdbegeleiding, decoratie van de voorziening,...

• Individuele begeleiding van bewoners door een bezoek op de 
kamer, een wandeling in de tuin, boodschappen doen, een koffi e 
drinken in de stad,...

“Wij werken al enkele jaren als vrijwilliger. Het leek ons wel wat om te kunnen zorgen voor wat meer gezelligheid 
en plezier voor de bewoners. Een praatje, een wandeling, een dansje,... De dankbaarheid die we ervaren geeft 
ons enorme voldoening.”

Erik & Lydia - vrijwilligers woonzorghuis Heilig Hart

Check de vacatures op de website

www.samenouder.be

voor meer info! En maak binnenkort deel uit van 
een enthousiast team in 1 van onze 6 huizen!

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons gerust voor een afspraak.
Wij maken graag tijd voor u! 03 780 53 57

Samen Ouder, uw partner voor:
dagverzorging - kortverblijf - brugzorghuis
- assistentiewoningen - woonzorghuizen
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HiCare Thuisverpleging

Uw Gezondheid, Onze Zorg! 
0472 07 62 49  -  hicarethuisverpleging@gmail.com

We hebben een vacature voor een thuisverpleegkundige!

Contacteer ons gerust.

AZ Nikolaas en AZ Lokeren vormen 
samen Vitaz. Het fusieziekenhuis is 
actief op zes verschillende locaties en is 
de grootste werkgever in het Waasland. 

In de regio bundelen we de krachten 
onder andere met Samen Ouder om 
optimale zorg te bieden voor alle 
patiënten. Zowel op praktisch vlak, als 
op het vlak van zorg en beleid werken 
we samen.

Wil je graag meer weten over vitaz?
Surf dan naar www.vitaz.be

Onze vacatures vind je op
www.werkenbijvitaz.be


