
Samen wonen en leven

Dagverzorging
Nachtopvang

Kortverblijf
Brugzorghuis

Woonzorghuizen
Assistentiewoningen



U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Daarvoor doet u een beroep op onze 
dagverzorging. Of u kiest voor een kortverblijf 
of assistentiewoning.

Hebt u meer ondersteuning nodig? 
Dan maken we samen met u een nieuwe 
thuis in één van onze woonzorghuizen.

Samen leven

Dagverzorging Jozemien 

Dankzij Jozemien blijft u langer thuis wonen. 
Ons enthousiaste team zorgt er elke dag 
opnieuw voor dat u met plezier terugkomt. 
U neemt deel aan gevarieerde activiteiten. U 
maakt nieuwe vrienden. En u geniet van de 
heerlijke maaltijden. 

U woont comfortabel 
U richt uw kamer of flat zelf in.  
Gezellige gemeenschappelijke zit-
hoeken en leefruimten nodigen uit om 
andere mensen te ontmoeten.

U krijgt zorg op maat
U kiest samen met ons de woonvorm 
die het best bij u past. Samen 
evalueren we uw keuze regelmatig. 
Zo houdt u de regie van uw leven in 
eigen handen.

U eet lekker en gezond
U geniet elke dag van een heerlijk 
menu boordevol seizoensproducten. 
We houden rekening met uw smaak 
en medische voorschriften. Ontbijt en 
avondmaal worden aangeboden in 
buffet. En ja, af en toe is het feest!

U beleeft mooie momenten
U neemt deel aan allerlei activiteiten, 
aangepast aan uw interesses. Ze 
geven glans aan uw dag. Net zoals 
die vriendelijke goeiemorgen, dat fijne 
compliment, die gedeelde glimlach en 
dat aangename gesprek.



Woonzorghuis De Ark

Woonzorghuis Grootenbosch 

Woonzorghuis Heilig Hart 

Op een boogscheut van de Grote Markt vindt 
u ons woonzorghuis De Ark - een gezellig en 
warm huis waar iedereen welkom is. De Ark is de 
perfecte uitvalsbasis voor een wandeling door de 
stad, een bezoek aan het museum of een terrasje 
in de buurt. In de binnentuin babbelt u met de 
andere bewoners of komt u even tot rust.

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 woonzorg-
huis. Van hieruit maakt u rustige wandelingen 
naar de naburige parken Hof Ter Saksen en Hof 
Ter Welle.

De oude kapel is de nieuwe toegang van ons 
woonzorghuis Heilig Hart. Wat een fraai stukje 
architectuur, dit moderne gebouw! 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.

- 145 Woonzorgkamers
- 5 Kortverblijven
- 30 Assistentiewoningen Terekenhof

- 88 Woonzorgkamers
- 7 Kortverblijven
- 21 Assistentiewoningen Residentie Zomereik

- 105 Woonzorgkamers
- 5 Kortverblijven
- 37 Assistentiewoningen Residentie Karmel



Woonzorghuis Het Hof 

Woonzorghuis Hofstede 

Woonzorghuis ‘t Heuverveld 

Eigentijds wonen in het centrum van Sint-
Niklaas? Dat doet u in woonzorghuis Het Hof. 
Kamers overgoten met zonlicht, gezellige 
leefruimten met terras langs de binnentuin, 
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, met grote raampartijen 
en ruime terrassen. Die laten u het hele jaar 
door genieten van de natuur rondom.

Midden in de natuur, omringd door bos en 
heide vindt u ons woonzorghuis ‘t Heuverveld. 
Een kleinschalig huis waar bewoners elkaar 
in een warme familiale sfeer ontmoeten. Tijd 
voor wat rust? Dan kan u zalig genieten in de 
tuin.

- 120 Woonzorgkamers
- 42 Assistentiewoningen Hofwijck

- 69 Woonzorgkamers
- 15 Assistentiewoningen Residentie Silva

- 78 Woonzorgkamers
- 2 Kortverblijven
- 44 Assistentiewoningen Cuesta



Samen gaan voor totaalzorg

Wonen, leven en genieten … zonder zorgen 

U komt thuis in een warme, veilige en comfortabele woonomgeving. 

Dagverzorging of kortverblijf? Assistentiewoning of woonzorghuis? 

Samen vinden we de best passende woonvorm die volledig aan uw 

verwachtingen beantwoordt. 

Respect voor ieders overtuiging

We vertrekken vanuit een sterke visie en missie met respect voor 

ieders levensovertuiging. Onze kernwaarden? Persoonlijke benadering, 

wederzijds vertrouwen en openheid. Die waarden voelt u bij ons, in alles 

wat we doen.

Elk huis is uniek

Samen Ouder telt zes woonzorghuizen in het Waasland. Elk huis is uniek. 

Daarvoor zorgen vijfhonderd enthousiaste medewerkers. Door continue 

bijscholing en onze samenwerking met AZ Nikolaas via Zorgnetwerk 

Abram, kunnen wij u in onze huizen garantie bieden op de allerbeste 

zorg. 

Voortdurend investeren in zorg en innovatie 

Als vzw gebruikt Samen Ouder alle middelen om zijn zorg- en 

woonaanbod te verbeteren. We nemen ook deel aan innoverende 

projecten. Zo bouwen we aan de beste zorg van morgen.

Tot binnenkort!
Het Samen Ouder-team
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Samen Ouder is lid van Zorgnet-Icuro 
www.onshartkloptvooru.be

Sint-Niklaas

Woonzorghuis Grootenbosch 
Oude Zandstraat 97, 9120 Beveren

Woonzorghuis De Ark 
Kalkstraat 48, 9100 Sint-Niklaas

Woonzorghuis Heilig Hart 
Dagverzorging Jozemien
Brugzorghuis Oriënt
Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas

Woonzorghuis Het Hof 
Hofstraat 134, 9100 Sint-Niklaas

Woonzorghuis Hofstede 
Gentse Baan 47A, 9100 Sint-Niklaas

Woonzorghuis ‘t Heuverveld
Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Ons hart klopt voor u

Uw warme zorgpartner

Aangenaam wonen en leven: daarvoor klopt u aan bij vzw Samen Ouder. We werken vanuit 
een christelijke inspiratie, met respect voor uw levensovertuiging.

Uw woonzorghuis in de buurt

We bieden ouderenzorg in zes erkende woonzorghuizen in het Waasland: De Ark, 
Grootenbosch, Heilig Hart, Het Hof, Hofstede en ‘t Heuverveld. 
 
Uw nieuwe thuis bij ons

We vertellen u er graag alles over. Dus neem zeker contact met ons op – vrijblijvend, 
natuurlijk. Kijkt u graag eens rond in onze woonzorghuizen? Altijd welkom!

03 780 53 57 
socialedienst@samenouder.be
U vindt ons ook op www.samenouder.be en


