
WOON- EN THUISZORG
in de regio Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwij ndrecht 

Welkom bij Zorgpunt Waasland. Wij zijn een 
openbare zorgvereniging en bieden thuis- 
en woonzorg aan. Met onze hulp aan huis, 
dienstencentra, servicefl ats, dagcentra en 
kortverblijven, twaalf woonzorgcentra en een 
home, bieden we jou alle zorg die je nodig kan 
hebben. 

Op elk moment, in elke fase van je leven zijn wij 
er met zorg op jouw maat. 

We zijn één van de grotere spelers in de zorg in 
Vlaanderen. Zorgen doen we samen. Goed. En 
voor elkaar. Dichtbij in jouw buurt. Met meer 
dan 1500 medewerkers, elke dag opnieuw. 
Want samen zijn we sterker.

Thuiszorg 
Je kan altij d op ons rekenen als je een dagje ouder wordt, ziek bent of zorg nodig hebt. 
Even of voor langer. Wij  brengen zorg bij  je thuis als het jou niet (meer) lukt.

Gezinszorg en ouderenzorg
Onze zorgkundige komt graag bij  jou langs voor 
persoonsverzorging, hulp bij  het aankleden, 
ondersteuning bij  bad of douche, maaltij den 
bereiden,  boodschappen doen, strij ken, 
administratie en een luisterend oor natuurlij k. 
Samen met jou bekij ken we hoe we jou zo goed 
mogelij k kunnen omringen. Zo kan jij  (langer) 
thuis blij ven wonen.

Een kraaknet huis 
Onze logistieke hulp of poetshulp zorgt dat 
je huis kraaknet is. Ze poetst de bewoonde 
kamers, maakt je badkamer proper, doet het 
stof af of zeemt de ramen.

Warme maaltij den aan huis
Dagelij ks leveren we lekkere en gezonde 
warme maaltij den bij  jou thuis in samenwerking 
met een cateraar. Je kan onmiddellij k aan 
tafel om te genieten van het voorgerecht, het 
hoofdgerecht en een dessert. Natuurlij k is ook 
een dieetmaaltij d mogelij k.  
De warme maaltij d-service is er voor inwoners 
met een beperking van minstens 66 procent, 
65-plussers en voor wie door omstandigheden 
of ziekte niet kan koken. 

Wist je dat… wij  ook afhaalmaaltij den hebben!
In onze dienstencentra in Sint-Niklaas en 
in De Beuken in Beveren kan je ook om een 
afhaalmaaltij d komen. Zolang de voorraad 
strekt.

Karweihulp
De karweidienst helpt je met kleine 
woningaanpassingen zodat je langer in je huis 
of appartement kan blij ven wonen: bij voorbeeld 
handgrepen aan je bad of douche plaatsen 
of een oprij plaat voor rolstoelgebruikers 
installeren. Natuurlij k knappen wij  ook kleine 
klusjes op in en rond de woning zoals een kraan 
vervangen, een kamer behangen en grotere 
poetswerken zoals een plafond afwassen. Of 
kleine tuinwerken zoals een haag snoeien. 

De karweihulp is voor alle inwoners van 
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwij ndrecht die:
- 65 jaar of ouder zij n 
- beschikken over een FOD attest van 66% of 9 

punten op de schaal van zelfredzaamheid.

Kraamzorg 
Kindje op komst? Kraamzorg van het 
Zorgpunt Waasland kan vanaf 7 weken 
vóór de bevalling. Kraamzorg biedt ook 
huishoudhulp voor en na de bevalling en 
zorgt mee voor de andere kindjes in het 
gezin.

Meer info, een aanvraag: 
Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht: 

bel 03 750 92 92
Sint-Niklaas: 

bel ’t Punt 03 778 55 55

www.zorgpuntwaasland.be
 Volg ons op Facebook



MOERPUTSTRAAT 3A
9100 SINT-NIKLAAS

0468216916

We zijn een warme groeiorganisatie van mensen 
die erom geven. Mensen die elke dag zorgen voor 
zorg. Met een ongekunstelde eerlijkheid. Een nooit 
geziene transparantie. En een oprechte drang tot 
verbinden. Waarom? Goesting. Buikgevoel. En 
omdat het onze missie is als zorgexperts om beter 
te doen. Beter te maken. Beter met mensen.

Altrio Oost-Vlaanderen
E. oostvlaanderen@altrio.be
T. 03 304 77 77

altrio.be

WIJ NEMEN ONS WERK 
PERSOONLIJK
Altrio is er voor zowel patiënten, zelfstandige 
verpleegkundigen als ziekenhuizen en mutualiteiten 
die op zoek zijn naar een partner in zorg.

Contactgegevens:
Adres: Kleine Beekmolenstraat 2, 9120 Melsele 

Tel: 03 / 281 77 66 
GSM: 0475 / 91 89 39

Bezoek onze website op www.dakwerkenclaes.be
Onze firma is in 1998 opgestart na jaren van professionele opleidingen en nodige ervaringen. 
Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen, renoveren van uw oude dak dat weer voor vele jaren 

nieuw is, alsook het dak van uw nieuwbouwwoning.
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AMBACHT

KWALITEIT

EERLIJK

VERRASSEND
LEKKERE

KOFFIESMAAK

WINKEL
E. GORREBEECKSTRAAT 13
9150 KRUIBEKE
Open op zaterdag van 9 - 12.30 of op afspraak

Meer info?
sabrina@rosscoffee.be – 0477 340 884

BRANDERIJ
SCHAARBEEKSTRAAT 20/A-3

9120 MELSELE

ROSSCOFFEE.BE

PHET THAI FOOD
Bestel online en take-away! 

WWW.THAI-AFHAAL.BE

Proef de passie van
authenti eke Thaise gerechten!

M. Vergauwenstraat 4 • 2070 Zwijndrecht
Tel: 03/252.99.44

Openingsuren: 
Ma, di, woe, vrij : 7u30-12u30 en 13u30-18u

Za : 7u30-17u
Do en zo : gesloten

DE BRON EN DE STROOM: 
BUITENGEWOON GEWOON

Zorgpunt Waasland biedt ook ondersteuning en 
zorg voor volwassenen met een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH) of stoornis en mensen met 
een aangeboren verstandelij ke beperking.

“We koken exotisch, bakken taarten en cake, 
we zagen en timmeren…  We doen gezellig, 
we spelen een spel onder elkaar, we leven en 
wonen samen, genieten van een klein maar 
groots gebaar. We voelen, beleven, we dansen 
en zingen… Alles wat we doen is heel gewoon, 
maar we doen dat buitengewoon.”
In onze dagcentra De Stroom en De Bron bieden 
we stimulerende en zinvolle dagbesteding 
op maat. Je kan ook b�  ons komen wonen in 

home De Bron, even of voor een langere duur. 
Beschermd wonen is er voor personen met een 
beperking die hier zoveel mogel� k zelfstandig 
wonen. Ook hier z� n we nab� . 

Onze voorzieningen z� n vergund door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap 
(www.vaph.be).

Meer info, een aanvraag: 
De Bron:
Lesseliersdreef 3, Beveren, debron@zpw.be
De Stroom:
Lesseliersdreef 3 a, Beveren, destroom@zpw.be

Ook in Zwij ndrecht staan onze 
thuis- en woonzorgdiensten voor 
jou klaar met kraamzorg, logistieke 
hulp (poetshulp), warme maaltij den 
aan huis, karweihulp en natuurlij k 
gezinszorg. Ook voor dagopvang, 
een kortverblij f of een opname in 
een woonzorgcentrum kan je bij  
ons terecht.

Jules, klant van onze gezinszorg in 
Zwij ndrecht
"Ik ben blij  dat Linda mij  komt helpen. Haar 
collega’s zij n even behulpzaam: bed opmaken, 
hemden strij ken, boodschappen doen, opruimen 
en nadien een koffi etje drinken en praten over 
vroeger en nu. In ieder geval voel ik me gelukkig 
met zulke helpsters. Lang leve Zorgpunt 
Waasland. Oost West, thuis best!”

Meer info, een aanvraag:
Thuis- en woonzorg: bel 03 750 92 92 of 
oost@zpw.be, www.zorgpuntwaasland.be

Dagopvang: 
overdag met 
een gerust hart 
bij  ons
Dagopvang biedt een welkome afwisseling 
voor senioren die nog thuis wonen en voor 
personen die zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Dagverzorging vult thuiszorg aan. 
‘De Waterlelie’ in Bazel biedt dagopvang 
aan zorgbehoevende personen uit de regio. 
Ook in Beveren en Sint-Niklaas heeft het 
Zorgpunt Waasland dagverzorgingscentra. 
Je kan wekelij ks één of meerdere dagen 
komen. ’s Middags zorgen wij  voor een warm 
middagmaal. Vervoer, geen probleem. Met onze 
bus halen wij  je thuis op. 

“Dagopvang is 
een aanvulling op 
thuiszorg.”
Dagopvang De Waterlelie, Kruibekestraat 58a, 
Bazel (Kruibeke). Bel ons thuiszorgnummer 03 
750 92 92

Dienstencentrum 
Houtmere 
bestaat 30 jaar!
2022 wordt een feestjaar voor ons 
dienstencentrum Houtmere. 

Op zondag 11 december is het dé apotheose 
van ons feestjaar met een opendeurdag en een 
kerstmarkt. 

Maar zolang hoef je zeker niet te wachten. In 
het dienstencentrum Houtmere is iedereen, dus 
elke inwoner van Zwij ndrecht en Burcht, van 
harte welkom. Voor een deugddoende babbel, 
een ontspannende activiteit, een leerrij ke 
infosessie of gewoon voor een drankje. Je kan 
er ’s middags ook lekker komen eten voor een 
scherpe prij s. Of genieten van een heerlij k 
dessert.

Je kan het weekmenu en alle activiteiten 
terugvinden op 
www.zorgpuntwaasland.be, dienstencentra, 
Houtmere. Houd onze facebookpagina in de 
gaten voor alle (feest)activiteiten: 
www.facebook.com/houtmere.

Dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27, 
Zwij ndrecht. 
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Dakwerken KAJO
Uw partner voor hellende en platte daken, 

gevelbekleding en isolatie.

0478/21.53.24 - dakwerkenkajo@telenet.be
www.dakwerkenkajo.com

zaakvoerder Steve De Coster
btw: BE0524 884 717

Suikerdijkstraat 50 - 2070 Zwijndrecht
Offerte gratis - Zelfwerkende zaakvoerder

DAMESKLEDING
Dameskleding voor de modebewuste vrouw

Beautiful staat voor een mooie, elegante
en uitgebreide collectie!

Vanaf maat 36 t.e.m. maat 50
Voor elke dame wel iets om van te genieten!

  
Trotse verdeler van Tamaris, K-Design, Batida,

Mondieux Madame

Accessoires: Handtassen, juwelen, sjaals....

Pastoor Coplaan 286A - 2070 Burcht - T 03 291 63 64

www.beautifulburcht.be

Uit sympathie

Statiestraat 84, 
2070 Zwijndrecht 

tel 03/2527535

TAXI SUPERTAX
IN ZWIJNDRECHT,

UW GOEDKOPE TAXI MET EEN
ONBETAALBARE SERVICE

0474 730 900 - supertax@outlook.be
Tot 8 pers !!!

Ludovic STESSENS
ludovicus.stessens-gijs@telenet.be
Member ADC - Antwerp

DIAMANTSLIJPEN & 
DIAMOND CONSULTING

Kerkhofstraat 15, Zwijndrecht 2070 Belgium 
ls73422@gmail.com • +32 486 84 51 03
BE 0685 32 82 58

Studio Rubens 
gezellig en betaalbaar naar de cinema ! 

meer info op www.studiorubens.be 
Statiestraat 86  -  Zwijndrecht  

03.254.10.21 

Elke week een nieuwe 
topfilm, voor jong en 

oud aan € 7 pp 

Ruim aanbod snoep en 
drank, en voor de  

liefhebber : steeds 26 
verschillende bieren op 

voorraad !! 

Gebrouwen en gebotteld 
in Artisanale Brouwerij

Langestraat 53, Kruibeke - www.brouwerijbrixius.be

mens
al eens iets mag hebben!

Omdat een

Gebrouwen en gebotteld 
in Artisanale Brouwerij

Langestraat 53, Kruibeke - www.brouwerijbrixius.be

mens
al eens iets mag hebben!

Omdat een

Hondenstraat 14 A • 9150 Kruibeke - België
Gsm: 0487 85 66 74 • info@tuinwerkenoeillibrandt.be

Als thuis wonen echt 
niet meer lukt …
 
Naar een woonzorgcentrum verhuizen is een 
grote stap. Onze woonzorgcentra bieden 
een nieuwe warme thuis voor ouderen en 
( jongere) mensen die zware zorg nodig 
hebben en niet meer thuis kunnen wonen. 

Wonen en leven in kleine leefgroepen
We houden rekening met je gewoonten, wat je 
graag doet en wat je zelf nog kan. 

Sommige huizen hebben specifieke leefgroepen 
voor mensen die zware fysieke zorg nodig 
hebben, mensen met een niet-aangeboren 

hersenaandoening of 
mensen met dementie. 

Evelynn en Sara, 
leefgroepwerking 
WZC De Gerda:
“Ook al weet je dat 
het contact moeilijker 

wordt, de CRDL zorgt voor verbinding. Door 
de lach of de traan, weet je dat het goed zit. 
De aanraking en muziek zorgen voor rust en 
veiligheid.”

Dankzij de kleinschalige leefgroepen houden we 
het ook veilig in coronatijden. 

Aan tafel!
De bewoners kijken uit naar het middageten. 
Onze keukenteams toveren elke dag een 
gevarieerde lunch op tafel, een lekker 
tussendoortje en een gevarieerd ontbijt. 
Regelmatig zijn er ook brunches, een warm 
avondgerecht of een feestelijke lunch. We 
stimuleren onze bewoners ook om samen te 
eten. Da’s zoveel gezelliger.

Al onze keukens beschikken over een Smiley 
van het Federaal Agentschap voor de 
Voedselveiligheid. Die kwaliteit dat proef je!

Samen genieten van mooie momenten
Genieten van een uitstap, een fietstocht 
met de duofiets, een theenamiddag, een 
verwenmoment, belevingstheater, van klanken 
en ontspannende geluiden…  Natuurlijk vieren 
we ook jouw verjaardag en klinken we bij 
andere feestelijke momenten. 

Trots op ‘ons Poldine’, 
een levenslustige, 
sterke en goedlachse 
bewoonster van 101 in 
WZC Wissekerke.

Ook dieren zijn graag 
geziene gasten bij vele 
bewoners. 
Dankzij de VZW AAP 
en de ingezamelde 
steun, krijgen diverse 
woonzorgcentra 
regelmatig een hond 
met baasje op bezoek. 
In WZC Craeyenhof 
genieten de bewoners 
van beestige knuffels 
van Taco. 

‘Verbind eer ge begint’
Willem, ergotherapeut in WZC De Spoele: 
“Binnen ons WZC is het belangrijk dat de 
bewoner centraal staat en verbonden kan 
blijven met zijn nabije omgeving. Kunnen zijn 
wie je bent is van levensbelang. Maar ook je 
leven in eigen handen houden...”

Beveren 
• WZC Boeyé-Van Landeghem,
 Beverse Dijk 5, Kallo
• WZC Briels, Kerkplein 8, Melsele
• WZC De Notelaar, Oude Zandstraat 98
• Huize Elisabeth,
 Oude Dorpsstraat 19, Vrasene
• Huize Linde,
 Pastoor Verwilghenplein 25, Haasdonk

Kruibeke
• WZC Wissekerke, Kruibekestraat 58 a, Bazel

Zwijndrecht
• WZC Craeyenhof, Kloosterstraat 17 a, 

Burcht

Sint-Niklaas
• WZC De Gerda, Gerdapark 13
• WZC De Plataan, Hospitaalstraat 12
• WZC De Spoele, Lamstraat 44
• WZC Het Lindehof, Kerkstraat 11, Belsele
• WZC Populierenhof,
 Turkyen 4/0001 Nieuwkerken

Onze woonzorgcentra

Woonzorgcentra 

Onze service- en 
assistentieflats: 
kleiner wonen 
met alle 
comfort
  
Je bent 65-plus en je wil graag intrekken in 
een aangename, veilige en comfortabele flat? 
Schrijf je dan tijdig in voor een service- of 
assistentieflat in Beveren, Sint-Niklaas of 
Zwijndrecht. 

Dichtbij het dorp of in hartje centrum
Het Zorgpunt Waasland heeft service- en 
assistentieflatgebouwen in Beveren, Sint-
Niklaas en Zwijndrecht. 

Dag én nacht is hulp nabij. Want elke flat 
is uitgerust met een noodoproepsysteem en 
andere handige snufjes. 
De gebouwen hebben een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte of zijn gelegen dichtbij 
één van onze dienstencentra of een 
woonzorgcentrum waar je kan gaan lunchen. 
 
Je woont in een comfortabele flat. Alle flats 
beschikken over een woonkamer, een open 
keuken, 1 of 2 slaapkamers, een badkamer met 
douche, bergruimte en (meestal) een terras. 
In sommige flatgebouwen kan je ook een 
parkeerplaats huren. 

Je betaalt een prijs per dag voor je flat 
afhankelijk van de locatie, het comfort en de 
uitrusting. 

Inwoners van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas 
en Zwijndrecht kunnen in onze flats komen 
wonen in een gemeente naar keuze. 

Meer info op www.zorgpuntwaasland.be/
serviceflats
 
Kortverblijf
 
In de meeste woonzorgcentra kan je ook 
tijdelijk komen wonen in het kortverblijf. 
Ideaal als je het ziekenhuis verlaten hebt, maar 
nog wat extra zorg nodig hebt of wanneer je 
familie op vakantie is.

Nieuw: oriënterend kortverblijf

Ons oriënterend kortverblijf is gevestigd in 
WZC Craeyenhof in Burcht. Soms is thuiszorg 
tijdelijk (nog) niet mogelijk. In het oriënterend 
kortverblijf komt de bewoner tot rust. Ons team 
met diverse deskundigen gaat samen met de 
naasten, thuiszorg en  dokter een aangepaste 
thuiszorgondersteuning uitwerken of op zoek 
naar een andere geschikte woonvorm. flats Bokkenhof Sint-Niklaas



Als thuis wonen echt 
niet meer lukt …
 
Naar een woonzorgcentrum verhuizen is een 
grote stap. Onze woonzorgcentra bieden 
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( jongere) mensen die zware zorg nodig 
hebben en niet meer thuis kunnen wonen. 
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voor mensen die zware fysieke zorg nodig 
hebben, mensen met een niet-aangeboren 

hersenaandoening of 
mensen met dementie. 

Evelynn en Sara, 
leefgroepwerking 
WZC De Gerda:
“Ook al weet je dat 
het contact moeilijker 

wordt, de CRDL zorgt voor verbinding. Door 
de lach of de traan, weet je dat het goed zit. 
De aanraking en muziek zorgen voor rust en 
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Samen genieten van mooie momenten
Genieten van een uitstap, een fietstocht 
met de duofiets, een theenamiddag, een 
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van Taco. 
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leven in eigen handen houden...”
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Service en kwaliteit voor al uw sanitair, 
Centrale verwarming en waterbehandelingen. 

 
Plaatsing – onderhoud – herstelling 

 
Nieuwbouw en renovatie. 

 
Erkend technicus gasvormige brandstof (G1-G2). 

Onderhoud en audit. 

DeSid BV 

 
www.desidsanitair.be / info@desidsanitair.be / 0473623237 

www.kaasenwijnstefaan.be

Onze winkel is open van 9u tot 18u
Maandag gesloten
Zon - en feestdagen op bestelling 

Bij vragen, 
aarzel niet ons te contacteren...
Tel: 0032 3 292 52 74
Mail: info@kaasenwijnstefaan.be

Kaas & Wijn Stefaan
Langestraat 103 - 9150 Kruibeke

Stefaan Camerlinck 
Beste Sommelier van België 2006

Sally Vermeulen
Gediplomeerd Kaasmeester

03 252 65 45  - zwijndrecht@argenta.be

Dorp Oost 33 - 2070 Zwijndrecht
Tel. 03 252 73 54 - www.apotheekelsdesmedt.be

DeSid BV
Service en kwaliteit voor al uw sanitair,

Centrale verwarming en waterbehandelingen. 

Plaatsing – onderhoud – herstelling 
Nieuwbouw en renovati e. 

Erkend technicus gasvormige brandstof (G1-G2).
Onderhoud en audit.

www.desidsanitair.be / info@desidsanitair.be / 0473623237

TAXI SUPERTAX IN ZWIJNDRECHT, UW GOEDKOPE TAXI MET EEN ONBETAALBARE SERVICE
0474 730 900 - supertax@outlook.be     Tot 8 pers !!!

MOERPUTSTRAAT 3A
9100 SINT-NIKLAAS

0468216916

Body- & Beauty Salon

Essentie te Burcht, biedt U een ruime waaier van 
deugddoende behandelingen:

• Gespecialiseerde medische voetverzorging/pedicure 
(met tussenkomst van de mutualiteit)

• Gelaats- en lichaamsverzorgingen
• Ontharingen
• Massages
• En zoveel meer…

verdeelt onder andere produkten van 
Germaine de Capuccini en Ahava

  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U ons contacteren op 
0477/55 89 39 of via onze website: www.essentieburcht.be

UITVAARTZORG LIEVE HEMEL 
MET LIEFDE VOOR HET LEVEN 

CHRISTEL VAN DE VELDE (zaakvoerder) 
ROUWCENTRUM: WATERHOENLAAN 9, 2050 ANTWERPEN LINKEROEVER

DAG EN NACHT BEREIKBAAR: T. 03 337 09 46    M. +32 494 99 70 77
LIEVEHEMEL.BE

LH
Vrij willigers
B�  Zorgpunt Waasland mogen we rekenen op 
een grote vr� willigersploeg, maar we z� n ook 
steeds op zoek naar nieuwe vr� willigers.
Handige Harry’s, creatieve duizendpoten, 
ICT-knobbels, mensen met groene vingers, 
chauffeurs, barvr� willigers ... iedereen is 
welkom!

Interesse:
Bel 03 750 92 22 of info@zpw.be

Roland, vrij williger in WZC De Notelaar
“Ik sta graag in de cafetaria. Je hebt er veel 

contacten met de bewoners en familie. Zo bl� f 
ik in beweging in plaats van thuis te zitten.”

Wij  kij ken uit naar verpleegkundigen, 
zorgkundigen, poetshulpen en 
medewerkers hoteldiensten met een 
hart voor ouderen en mensen die zorg 
nodig hebben. 

Willem, 1 jaar ergotherapeut
Ik heb gesolliciteerd bij  het Zorgpunt 
Waasland omdat het inzet op 
innovatie, creativiteit, warmte maar 

ook op professionaliteit! Met de verschillende 
sterke teams in WZC De Spoele kan ik mij n 
functie als ergotherapeut met liefde en plezier 
uitvoeren en een meerwaarde betekenen voor 
het WZC en de bewoners.

Als medewerker krij g je …
• een uitdagende, gevarieerde job 

met uitgebreide vormings- en 
inwerkingsmogelij kheden;

• een marktconform salaris (met meerekenbare 
werkervaring);

• maaltij dcheques van 8 euro per gewerkte dag
• 26 betaalde vakantiedagen en 11 wettelij ke 

feestdagen;
• een hospitalisatieverzekering, waarbij  ook de 

gezinsleden kunnen aansluiten;
• vakantiegeld, eindejaarstoelage;
• een attractiviteitspremie;
• een aanvullend pensioen voor contractuele 

medewerkers;
• een fi etsvergoeding van 0,24 euro per km;
• doorgroeimogelij kheden;
• korting bij  aankoop van een fi ets;
• mogelij kheid tot fi etsleasing.

Van tewerkstellingsplek 
veranderen bij  dezelfde 
werkgever

Imcra, keukenhulp in dienstencentrum De 
Schutterij  

Mij n tij delij k contract bij  WZC 
Craeyenhof in Zwij ndrecht liep 
af.  Toen Zorgpunt Waasland een 
examen uitschreef voor keukenhulp, 
heb ik me onmiddellij k ingeschreven. 

Intussen werk ik al meer dan een jaar in 
dienstencentrum De Schutterij  in Sinaai waar ik 
in de keuken werk en de bezoekers bedien. Ik 
ben graag onder de mensen en samen met de 
collega’s zij n we hier een topteam. 

Opleidings- en bij scholingkansen 

Tarik werkt al meer dan 5 jaar voor 
thuiszorgcentrum ’t Punt als poetshulp:

Zorgen voor mensen thuis … doe 
ik heel graag. Je krij gt zoveel 
dankbaarheid terug. Intussen volg 
ik de opleiding via Diverscity om 
zorgkundige te worden. Met de 

steun van Zorgpunt Waasland. 

Karina, zorgkundige in WZC Briels, studeert 
binnenkort af als verpleegkundige: 

Mij n diensthoofd reageerde 
positief toen ik me wou inschrij ven 
voor project 600. Ik was dan ook 
super blij  dat ik met de opleiding 
kon starten. Project 600 is een 

opleidingstraject waarbij  je voltij ds voor 
verpleegkundige studeert en je toch in dienst 
blij ft als werknemer. Dankzij  dit diploma krij g 
ik bevorderingskansen en een hoger loon. 
Mij n eindwerk gaat natuurlij k over warme 
ouderenzorg. 

Prima combinatie van werk-privé 
In onze woonzorgcentra en de thuiszorg kan je 
aan de slag met diverse fl exibele uurroosters. 
Zo heb je in de thuiszorg de mogelij kheid om 
met een schoolbelrooster te werken.  Dan 
werk je tussen 8.30 en 15 uur. Zo kan je 
als werkende mama of papa de kindjes zelf 
afzetten en ophalen aan de schoolpoort! 

Happy@work 
Het happy@work-team heeft elk jaar een 
heleboel leuke activiteiten en attenties in petto 
voor de medewerkers. Een zomerfeest, een 
zomerse challenge, teambuildingsactiviteiten, 
workshops… 

Jobstudenten kunnen bij  ons extra 
werkervaring opdoen. Wij  zoeken nog 
jobstudenten voor de paasvakantie en 

voor weekendwerk.

Stap mee in ons zorgverhaal
Onze vacatures of 

solliciteer spontaan!
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03 376 06 22
info@nrgman.be
www.nrgman.be
Doornpark 112A, 9120 Beveren

• Zonnepanelen
• Batterijen
• Service & onderhoud
• Energiecontracten
• Laadpalen

Sereni Van Bogaert & Sereni Melis,
uitvaartondernemers in Antwerpen en het Waasland. 
Wij staan 24/7 voor je klaar.
Z W I J N D R E C H T  –  B U R C H T  –  A N T W E R P E N  –  L I N K E R O E V E R  –  B E V E R E N  –  M E L S E L E

Yzerhand 49, 9120 Beveren03 775 19 90�      melis@sereni.be�       

Statiestraat 15, 2070 Zwijndrecht03 252 71 62�   vanbogaert@sereni.be�       Funerarium, Aula, Koffieruimte
Funerarium, Aula, Koffieruimte


