
Van thuiszorg
tot woonzorg 

 

 
 
 
 
  

We zijn er voor jou in
Beveren, Kruibeke,
Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

www.zorgpuntwaasland.be
Volg ons op Facebook. 1



Beveren

Zwijndrecht

Kruibeke

Sint-Niklaas

Welkom bij Zorgpunt Waasland

Zorgpunt Waasland bundelt de thuiszorg en
zorgvoorzieningen van de gemeenten Beveren,
Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Wij zijn
en blijven een openbare organisatie met de
gemeentebesturen als partners. Want samen
zijn we sterker.  
 
Onze missie

Wij verstrekken nabije en betaalbare zorg voor
iedereen die ze nodig heeft. 
 
Onze visie 

Wij willen dé referentie zijn als het gaat om zorg
voor mens en maatschappij.

Onze waarden

KWALITEIT: we denken na over onze keuzes.
INTEGRITEIT: we doen wat we beloven.
ZORGZAAMHEID: we dragen zorg voor
elkaar, de klant en onze middelen.
KLANTGEDREVENHEID: we leveren geen
half werk.
INNOVATIE: we doen het graag altijd iets
beter.
SAMENWERKING: we luisteren graag naar
iedereen waarmee we samenwerken.

 
 
Zorgen doen we samen, 
goed en voor elkaar.
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Zorgtraject

Info en advies 

Thuiszorgdiensten en dienstencentra bieden ondersteuning
zodat je langer thuis kan blijven wonen. Ze staan je ook bij als
je pas het ziekenhuis verlaten hebt of als je het even niet ziet
zitten om het huishouden alleen te beredderen. Soms is thuis
blijven wonen (tijdelijk) niet (meer) mogelijk. 
 
Er zijn heel wat thuiszorg- en woonzorgvoorzieningen in de
regio Waasland. Het is niet altijd gemakkelijk om je weg
hierin te vinden.
Welke dienstverlening kan jou ondersteunen? Heb je recht op
premies of tegemoetkomingen? Je zit met veel vragen? Je wil
alles eens op een rijtje zetten? 
 
Onze teams staan voor jou klaar. Volledig vrijblijvend
zoeken we samen met jou naar een gepast antwoord op
je thuiszorg- en woonzorgvragen. We geven je informatie
en advies en zetten je op weg. In alle vertrouwen.
 
Traject op jouw maat
 
We stippelen samen met jou en je naasten een traject
uit en zorgen er voor dat de verschillende
dienstverleningen naadloos op elkaar aansluiten. 
Een medewerker begeleidt je tijdens dit
volledige traject. 
 
Personen met dementie, personen met een beperking en 
hun naasten kunnen natuurlijk ook bij onze diensten
terecht. Wij beschikken over gespecialiseerde
consulenten dementiezorg.
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Dienstencentra

Onze dienstencentra en antennepunten zijn leuke
ontmoetingsplaatsen in jouw buurt. Je kan terecht in onze
dienstencentra in Beveren, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. 
Elk dienstencentrum heeft voor jou heel wat activiteiten en
dienstverlening in petto. Van lekker lunchen voor een klein
prijsje tot ontspannende activiteiten. Je bent natuurlijk ook
van harte welkom voor een babbel of een drankje. 
 
Een greep uit ons activiteitenaanbod

bingo, kaarten, petanque ...
dansnamiddagen, yoga, fietsen en wandelen ...
workshops en infosessies, cursussen talen, pc-hulp,
gezondheidsbevordering ... 

 
 
Dienstverlening 

's middags een warme lunch in ons restaurant
afhaalmaaltijden
inloopdouche, bad met handgrepen: voorlopig enkel in
Sint-Niklaas
voetverzorging, haartooi: voorlopig enkel in Sint-Niklaas

 
 
Ontdek onze activiteiten en menu's op
www.zorgpuntwaasland.be. 
 
Iedereen, jong en minder jong, 
is van harte welkom! 
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Dienstencentra en
antennepunten

Sint-Niklaas
Dienstencentrum 't Lammeken, Lamstraat 23,
tel. 03 778 55 60
Dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 14,
tel. 03 778 58 02
Dienstencentrum De Schutterij, Vleeshouwersstraat 8 b,
Sinaai, tel. 03 778 59 60
Antennepunt Belsele, Kerkstraat 11, Belsele,
tel. 03 778 52 00
Antennepunt Nieuwkerken, Turkyen 2, Nieuwkerken,
tel. 03 780 57 00

Beveren
Dienstencentrum De Beuken, Oude Zandstraat 103,
tel. 03 755 54 49

 
Zwijndrecht

Dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27, tel. 03 291 16 21
 
Spring eens binnen en ontdek wat we
allemaal doen. Onze centrumleiders
ontvangen je met open armen. 
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Personenalarm

Een personenalarm is een toestel met een zendertje dat je
om je hals of pols draagt. Als je in nood bent, druk je op
de knop. Jouw oproep komt dan terecht bij een
alarmcentrale. Deze centrale neemt onmiddellijk contact
op met de contactpersonen die jij ons hebt doorgegeven.
 

Voor wie 
personen ouder dan 60 jaar of personen met een beperking
die een verhoogd valrisico hebben
personen die risico lopen om te vallen en zichzelf niet meer
kunnen behelpen na een valpartij

Zorgpunt Waasland biedt deze service enkel aan in
Sint-Niklaas. Inwoners van Beveren, Kruibeke en
Zwijndrecht kunnen hiervoor terecht bij hun mutualiteit.

 
Prijs 

15 euro per maand
activatiekost: éénmalig 50 euro
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Maaltijden 
aan huis

Voor wie
De warme maaltijd-service is voor inwoners van Beveren,
Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht die:

minstens 65 jaar zijn
een beperking hebben van minstens 66 procent
door omstandigheden of ziekte (tijdelijk) niet kunnen koken.

 
Dienstverlening
Dagelijks leveren we lekkere en gezonde warme maaltijden
aan huis.
 
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.
Dieetmaaltijden, zoutloze of vetarme maaltijden, maaltijden
met gesneden vlees en zelfs gemalen maaltijden zijn
mogelijk. 

Je bepaalt zelf op welke dagen je een maaltijd wenst. De
warme maaltijd wordt geleverd in een warmhoudbox tussen
10.30 uur en 13 uur. De maaltijd blijft twee uur warm.
 
Prijs

Soep, hoofdgerecht en dessert: € 6,10  
Soep en hoofdgerecht: € 5,80 (voorlopig enkel
in Beveren en Zwijndrecht)
In Kruibeke is er een tegemoetkoming voor mensen
met een beperkt inkomen. 
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Karweidienst

Kleine klussen in je huis of je tuin kunnen best een
uitdaging zijn als je een dagje ouder wordt of als je zorg
nodig hebt. De karweidienst helpt je graag een handje.
 
Voor wie
Voor inwoners van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en
Zwijndrecht die: 

65 jaar of ouder zijn,
een erkenning hebben van 66 % invaliditeit of 9 punten op
de schaal van zelfredzaamheid (FOD-attest),
een aantoonbare zorgnood hebben. Voor meer info kan je
contact nemen met de dienst.

Dienstverlening
Kleine verbeterings- en herstellingswerken: installatie
handgrepen, douche- of badstoel, lekkende kraan,
vloerbekleding, terras/omheining herstellen ...
Schilder- en behangwerken, plafond of muren afwassen ...
Periodiek tuinonderhoud: gras maaien, haag snoeien,
onkruid wieden ...
Ondersteuning bij verhuis: meubels (de)monteren,
ophangen van legplanken, helpen met inpakken ...
Installatie rookmelders, elektrische toestellen: televisie,
wasmachine, telefoon ...
 

Plaatsbezoek en prijs
Onze instructeur komt bij je thuis langs voor een vrij-
blijvend advies en een inschatting van het werk. 
Wij zoeken samen met jou naar een andere oplossing
als wij het werk zelf niet kunnen uitvoeren. 

Meer info
Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht: tel. 0488 81 65 10
bereikbaar van 9-12 uur of klusjesdienst@zpw.be
Sint-Niklaas: 't Punt, tel. 03 778 55 55, west@zpw.be
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Voor wie
Voor minder mobiele inwoners van Kruibeke die
zich moeilijk kunnen verplaatsen. 
Voor het vervoer met een gewone personenwagen
(= taxiservice) is een beperkt inkomen vereist en
ben je lid van de Minder Mobielen Centrale.
Voor rolstoelvervoer is er geen inkomens-
voorwaarde.  

Dienstverlening 
Je kan vervoer aanvragen om
familie te bezoeken, deel te
nemen aan een socio-culturele
activiteit, boodschappen te doen,
naar de dokter te gaan ...  
Dagelijks ziekenvervoer (naar
nierdialyse, revalidatie,
bestralingen ...) is echter niet
mogelijk. Onze vrijwilligers halen
je op en brengen je terug.
 

Er zijn twee formules:
Taxiservice: vervoer met een gewone
personenwagen bij personen die zelfstandig in en
uit de auto kunnen stappen; 
Mobibus: vervoer met een aangepaste bus voor
personen met een rolstoel.

  
Reserveren  

Je bestelt een rit minstens 72 u (3 werkdagen)
vooraf. Bel 03 740 96 23 op ma, di, do en vr van 9
tot 12 uur. Of stuur een e-mail naar
mobibus.wissekerke@zpw.be.

 

Op meermobiel.be
vind je meer info
over aangepast
vervoer in andere
gemeenten.
 
 

Vervoer in Kruibeke
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Logistieke hulp
(poetsen)

Voor wie 
De poetsdienst is er voor senioren en zorgbehoevenden die in
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of Zwijndrecht wonen.
 
Bij een wachtlijst geven we voorrang aan:

65-plussers en/of zwaar zorgbehoevende personen
tijdelijke hulp na een ingrijpende gebeurtenis van
fysische/psychische aard zoals een ziekenhuisopname ...

 
Dienstverlening
De poetshulp doet het dagelijks onderhoud van de bewoonde
kamers in uw woning (afstoffen, vloeren poetsen, sanitair
schoonmaken, ramen wassen ...).
 
Prijs 
De prijs wordt bepaald op basis van je inkomen.
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Dienstencheques

Voor wie 
Onze dienstverlening met dienstencheques is er voor alle
inwoners die in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of
Zwijndrecht wonen.
 
Bij een wachtlijst geven we voorrang aan:

65-plussers en/of zwaar zorgbehoevende personen
tijdelijke hulp na een ingrijpende gebeurtenis van fysische
of psychische aard (bv. ziekenhuisopname)

 
Dienstverlening
De poetshulp doet het dagelijks onderhoud van de bewoonde
kamers in jouw woning (afstoffen, vloeren poetsen, sanitair
schoonmaken, ramen wassen ...).
 
 
Prijs 
Je betaalt 1 dienstencheque per uur.
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Gezinszorg

Voor wie
Voor (jonge) gezinnen, alleenstaanden, ouderen en personen
met een beperking die door omstandigheden zorg en hulp
kunnen gebruiken. Gezinszorg kan tijdelijk zijn of voor een
lange(re) periode. 
Wij bieden gezinszorg aan in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas
en Zwijndrecht.

 
Dienstverlening 
• hulp bij persoonlijke verzorging
• hulp bij dagelijkse huishoudelijke taken (was en strijk, koken,

boodschappen ...)
• hulp voor en na de bevalling, babyverzorging, opvang van de

kinderen, ondersteuning bij het huishouden
• ondersteuning bij administratie
• aandacht voor sociale contacten en psycho-sociale

ondersteuning
• gezinszorg kan elke dag, ook in het weekend,

tussen 7 en 22 uur.
 
Prijs
De prijs wordt bepaald op basis van het inkomen.
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Dagverzorging vult thuiszorg aan en biedt familie
of mantelzorgers wat tijd voor zichzelf. 
 
Voor wie

Onze centra voor dagverzorging bieden
dagopvang aan zorgbehoevende personen uit de
regio Waasland. 
Je kan terecht in onze dagverzorgingscentra De
Sloester in Beveren,  De Waterlelie in Kruibeke en
De Sprankel in Sint-Niklaas.

 
Dienstverlening

aangepaste begeleiding, verzorging en animatie
door een professioneel team (verpleegkundige,
verzorgenden en ergotherapeute)
voortzetting van eventuele revalidatie
comfortabel en aangenaam verblijf
aangepast vervoer, ook voor rolwagens
mogelijkheid om een ontbijt of avondmaal mee
naar huis te nemen.

Dagverzorging
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Dagverzorging 

Prijs
Bekijk de dagprijs op www.zorgpuntwaasland.be.
 
Informeer bij je ziekenfonds naar
een eventuele tussenkomst!
 
  
Onze dagverzorgingscentra

De Sloester, Oude Zandstraat 98, Beveren
De Sprankel, Hospitaalstraat 10, Sint-Niklaas
De Waterlelie, Kruibekestraat 58 a, Bazel (Kruibeke)
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Dagcentrum
De Stroom

Voor wie
De Stroom is een kleinschalig
dagcentrum voor volwassen
personen met een niet aangeboren
hersenletsel (NAH) en/of
een degeneratieve, cognitieve
stoornis die: 

beschikken over een
persoonsvolgend budget van het
Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap  
of een voldoende toereikend
budget Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH) hebben.

 
 
 
 
 
 
 
   
  
Dienstverlening
Ons team gaat samen met elke
'mede-werker' op zoek naar:
• een zinvolle dagbesteding op maat
en op vraag;
• een warme, veilige, geëngageerde
en deskundige dienstverlening; 
• ondersteuning in het dagelijks
leven daar waar extra zorg nodig is.

Elke 'mede-werker' krijgt een
ondersteuningsplan op maat met
ruimte voor eigen mogelijkheden,
interesses en doelstellingen. 

Er is aandacht voor sport en
beweging en we stimuleren hun
huishoudelijke, creatieve, cognitieve
en sociale vaardigheden. Daarnaast
voorzien we voldoende tijd voor rust
en ontspanning. En we staan ook stil
bij de vroegere (werk)situatie en de
vaardigheden van toen. We bieden
waar mogelijk ook de nodige steun
aan de familie en het netwerk. 

De Stroom is vergund door het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH). 

Meer info, contact
De Stroom, Lesseliersdreef 3 a,
Beveren, tel. 03 750 96 25 of
destroom@zpw.be.

De Stroom sluit zo dicht
mogelijk aan bij het gewone
dagelijkse leven.
We ondersteunen onze mensen
om terug hun plek op te nemen
in de maatschappij.
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Ouderenflats en
-woningen 

In onze ouderenwoningen en -flats woon je zelfstandig in
een compacte woning of flat zonder trappen of drempels.
Alle woningen en flats zijn gelegen in de buurt van een
dienstencentrum of woonzorgcentrum, waar je kan
lunchen of deelnemen aan activiteiten. 

De ouderenwoningen en -flats beschikken over een living,
een keuken, één slaapkamer en een badkamer met douche. 
   
Voor wie

Je bent 65-plus. Bij koppels is één van de twee minstens
65 jaar. Eén van de twee is nog voldoende zelfredzaam.
Je woont in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of
Zwijndrecht. 
Ben je inwoner van een andere gemeente, dan kan je ook
in onze ouderenwoningen komen wonen als je aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Bekijk deze voorwaarden
op de pagina hiernaast bij de serviceflats. 

 
Prijs

Je betaalt een dagprijs die jaarlijks geïndexeerd wordt.
Voor meer info: www.zorgpuntwaasland.be

  
Waar
Beveren:  

Haasdonk, Hof van Nespen, Peerkenswegel 1-19:
19 ouderenwoningen
Kallo, Beverse Dijk 7-45: 20 ouderenwoningen 

 
Sint-Niklaas: 

Belsele, Kerkstraat 11: 11 ouderenwoningen 
Sinaai, Vleeshouwersstraat 10 a-10 m: 11
ouderenwoningen
Sint-Niklaas, Klein-Hulststraat 1-10 en 30-31
(site Sint-Rochus): 12 ouderenflats
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Serviceflats

Je bent 65-plus en je wil graag kleiner gaan wonen in een
aangename, veilige en comfortabele flat? Dan zijn onze
serviceflats iets voor jou. Zorgpunt Waasland beschikt
over serviceflats/assistentiewoningen in Beveren,
Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Onze serviceflats zijn
allemaal huurflats uitgerust met enkele handige snufjes en
een noodoproepsysteem. Zo is hulp dag en nacht nabij. 
 
Voor wie

Je bent 65-plus. Bij koppels is één van de twee minstens
65 jaar (in Zwijndrecht: minstens 75 jaar). Eén van de twee
moet nog voldoende zelfredzaam zijn.
Je woont in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of
Zwijndrecht. 
Ben je inwoner van een andere gemeente, dan kan je ook
in onze serviceflats komen wonen als je: 

minder dan 5 jaar geleden verhuisd bent naar een
andere gemeente omwille van zorgredenen;
kinderen hebt die wonen in Beveren, Kruibeke,
Sint-Niklaas of Zwijndrecht;
langer dan 5 jaar in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of
Zwijndrecht verblijft voor zorgredenen, maar elders je
domicilie hebt.

 
Uitrusting

Het noodoproepsysteem is dag en nacht bereikbaar.
De flats beschikken over: een woonkamer, een open
keuken, één of twee slaapkamer(s), een ruime
badkamer, bergruimte en (meestal) een terras.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes: een
ontmoetingsruimte, zithoeken en een (privatieve) tuin.
Sommige serviceflatgebouwen beschikken over 
garages in de (nabijgelegen) ondergrondse parking.
Al onze serviceflats zijn centraal gelegen dichtbij 
het dorp of in de stad.
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Serviceflats

Prijs
De daghuurprijzen variëren
afhankelijk van de locatie, het
comfort en de uitrusting. De huur
wordt jaarlijks geïndexeerd.
 

Inbegrepen: huur flat, onderhoud
gemeenschappelijke delen,
technisch onderhoud,
personenalarm, spreekuur
woonassistent, brandverzekering
voor het gebouw, de gemene
delen en jouw inboedel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet inbegrepen: huur
garageplaats, water, elektriciteit,
verwarming, telefonie, tv, internet.

   
Waar kan je wonen?
 
Beveren

De Beuken, Oude Zandstraat 103:
70 flats
Hof Ter Noten,
Oude Zandstraat 100: 34 flats

 

Site Haasdonk,
P. Verwilghenplein 25: 12 flats
(midden 2021)
Site Vrasene, Oude Dorpsstraat
15: 15 flats (midden 2021)

 
Sint-Niklaas

de Goudbloem,
Zwijgershoek 10: 36 flats
De Priesteragie, Azalealaan 6:
60 flats waaronder 14 flats met 2
slaapkamers
Bokkenhof: 15 flats (midden 2021)
Site Populierenhof, Turkyen 2,
Nieuwkerken: 15 flats in aanbouw 

 
Zwijndrecht

Het Glazen Huis,
Seefhoeklaan 12-40, Burcht:
14 flats
't Lam, Polderstraat 1, 26 flats

Onze serviceflats:
"Da's wonen met andere
senioren als buren. Je maakt er
ongetwijfeld nieuwe vrienden."
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Kortverblijf

Tijdens een kort- of vakantieverblijf omringen we jou
tijdelijk met alle zorg die je nodig hebt om nadien terug
naar huis te gaan. 
 
Voor wie
Het kortverblijf biedt zorgbehoevende personen 7 dagen op 7
tijdelijke dag- en nachtopvang en vakantieverblijf.

Enkele voorbeelden:
Je hebt het ziekenhuis pas verlaten en je bent nog
onvoldoende hersteld.
Je partner of familie kan tijdelijk niet de nodige
ondersteuning bieden.

 
Onze dienstverlening

verzorging en verpleging
(re-)activering
begeleiding en toezicht
een gevarieerd aanbod van activiteiten

Duur
Je kan maximaal 60 dagen aaneensluitend verblijven 
in het kortverblijf. Per kalenderjaar kan je er maximaal
90 kalenderdagen verblijven. 

We beschikken eveneens over kortverblijf in beveiligde
afdelingen voor mensen die hier nood
aan hebben.
 
Dagprijs
De dagprijs hangt af van het woonzorgcentrum waar je
verblijft. Neem contact op voor de dagprijs of
bekijk de dagprijs op www.zorgpuntwaasland.be.
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Kortverblijf

Waar kan je verblijven?

Beveren
 

WZC De Notelaar, Oude
Zandstraat 98
WZC De Linde, Pastoor
Verwilghenplein 25, Haasdonk:
vanaf midden 2021
WZC Sint-Elisabeth, Oude
Dorpsstraat 17, Vrasene:
vanaf midden 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruibeke

WZC Wissekerke, Kruibekestraat
58 a, Bazel

  
Zwijndrecht

WZC Craeyenhof, Kloosterstraat
17 a, Burcht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sint-Niklaas 

Alle woonzorgcentra in Sint-Niklaas
beschikken over enkele kamers voor
kortverblijf:
 

WZC De Gerda, Gerdapark 13
WZC De Plataan,
Hospitaalstraat 10
WZC De Spoele, Lamstraat 44
WZC Het Lindehof, Kerkstraat 11,
Belsele
WZC Populierenhof, Turkyen 2,
Nieuwkerken

 
   
 

Je kan kiezen waar je wil
verblijven. Je hoeft dus niet in de
gemeente te wonen waar je op
kort- of vakantieverblijf wil.
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Woonzorgcentra

Als thuis wonen echt niet meer mogelijk is,  kunnen ouderen
en  (jongere) mensen die zware zorg nodig hebben, in onze
woonzorgcentra komen wonen in Beveren, Kruibeke,
Sint-Niklaas en Zwijndrecht. 
 
Naar een woonzorgcentrum (WZC) verhuizen is een grote
stap. Maar maak je geen zorgen. Je zal je snel thuis voelen bij
ons. We ondersteunen en omringen jou met de beste zorgen.
 
 
Zorg op maat in een warme huiselijke sfeer

Ons team van medewerkers zorgt voor een aangename
invulling van de dag. Elke dag is er wat te beleven met voor
elk wat wils. We houden rekening met je gewoonten, wat je
graag doet en wat je zelf nog kan.
Sommige afdelingen in onze woonzorgcentra leggen zich toe
op de verzorging van mensen die zware fysieke zorg nodig
hebben, mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening
of mensen met jongdementie.
Je woont en leeft in kleine leefgroepen.
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Woonzorgcentra

Comfort en uitrusting
ruime en moderne kamers: uitgerust met modern meubilair
zoals een hoog-laagbed met bedlinnen, nachttafel,
comfortabele zetel, tafel en 2 stoelen, een flatscreentv,
ingemaakte kast en een ruime badkamer met wastafel,
toilet en instapdouche. Op elke kamer is ook een kluisje en
een kleine koelkast. De oudere woonzorgcentra beschikken
over een beperktere uitrusting.
gezellige en ruime leefruimten en zithoeken
gemeenschappelijke terrassen en tuin

 
 
Dagprijs

In onze dagprijzen is een ruim aanbod aan dienstverlening
en service inbegrepen. 
Raadpleeg onze dagprijzen op
www.zorgpuntwaasland.be/woonzorgcentra.
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WZC in Beveren
We beschikken over één
woonzorgcentrum in het centrum
van Beveren.

Onze andere vier woonzorgcentra
zijn gelegen in de deelgemeenten
Haasdonk, Kallo, Melsele en
Vrasene.
 
 
Beveren 
WZC De Notelaar 
Oude Zandstraat 98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haasdonk
WZC De Linde, 
Oude Zandstraat 102, Beveren.
Nieuw adres vanaf midden 2021: 
Pastoor Verwilghenplein 25  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kallo
WZC Boeyé-Van Landeghem,
Beverse Dijk 5
 
Melsele
WZC Briels, Kerkplein 8

 
 
  
 

 
Vrasene 
WZC Sint-Elisabeth, 
Oude Zandstraat 102, Beveren. 
Nieuw adres vanaf midden 2021: 
Oude Dorpsstraat 17  
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WZC in Sint-Niklaas
In Sint-Niklaas beschikken we over
vijf woonzorgcentra, drie in de
stad, één in Belsele en één in
Nieuwkerken.
 
Alle woonzorgcentra zijn gelegen
dichtbij het dorp of het centrum.

 
 
 
Sint-Niklaas
WZC De Gerda, Gerdapark 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
WZC De Plataan, Hospitaalstraat 12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
WZC De Spoele, Lamstraat 44

Belsele 
WZC Het Lindehof, Kerkstraat 11
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Nieuwkerken 
WZC Populierenhof, Turkyen 2
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WZC in Kruibeke en Zwijndrecht
Onze woonzorgcentra in Kruibeke
en Zwijndrecht zijn gelegen in de
deelgemeenten Bazel en Burcht.
 
 
 
 
  
 
 
Kruibeke
WZC Wissekerke, 
Kruibekestraat 58 a, Bazel 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwijndrecht
WZC Craeyenhof,
Kerkstraat 17 a, Burcht 

Ook wie geen inwoner is van
Beveren, Kruibeke,
Sint-Niklaas of Zwijndrecht,
kan in één van onze
woonzorgcentra komen
wonen. 
 
 
Wil je graag een kamer zien
of een rondleiding?
Dat kan. Je vindt de contactgegevens
op de achterzijde van deze brochure.
 
 

Meer info over onze woonzorgcentra
vind je op www.zorgpuntwaasland.be.
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Home/dagcentrum
De Bron

Voor wie
Home en dagcentrum De Bron richt
zich naar volwassenen met een
verstandelijke beperking en
eventueel een bijkomende
problematiek die: 

beschikken over een
persoonsvolgend budget van het
Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
(VAPH) 
of een voldoende toereikend
budget Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH) hebben.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstverlening
In ons home kunnen mensen met
een beperking permanent wonen en
verblijven. Wij beschikken ook over
een geïntegreerde leefgroep voor
oudere of zorgbehoevende bewoners
in woonzorgcentrum Boeyé-Van
Landeghem.  
 
Een tijdelijk kortverblijf of opvang
in ons home is mogelijk als zorg en
opvang thuis even niet kan.
 
 
 

Ons dagcentrum
zorgt voor een zinvolle dagbesteding
op maat met een activiteiten-
programma voor elke gast. Daarbij
houden we rekening met zijn/haar
mogelijkheden, interesses en noden.  

Daarnaast beschikt De Bron
over beschermd wonen. Vier 
mensen met een beperking kunnen
hier grotendeels zelfstandig wonen
met extra ondersteuning vanuit De
Bron.
 
Beschermd wonen, home en
dagcentrum De Bron is vergund
door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
(www.vaph.be).
 
Meer info, contact
De Bron, Lesseliersdreef 3, Beveren
Tel. 03 750 96 20, debron@zpw.be
 
 
 

Beschermd wonen en Home De
Bron bieden een warme thuis
voor elke bewoner met respect
voor eigen keuzes, tempo, noden
en verwachtingen. Ons dag-
centrum ondersteunt onze
gasten om zoveel mogelijk deel
te nemen aan het gewone leven.
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Beveren

Zwijndrecht

Kruibeke

Sint-Niklaas

Onze dienstverlening aanvragen
 
De aanvraag kan zowel telefonisch als
persoonlijk gebeuren door de persoon die de
hulp wenst of door anderen (familie, huisarts,
andere sociale diensten,...).
 
Bij iedere aanvraag doet een begeleidend
personeelslid (maatschappelijk assistent) een
sociaal onderzoek dat bepaalt of je in
aanmerking komt voor de dienstverlening.
 
 

Voor meer info, een aanvraag van onze
dienstverlening of een inschrijving op de

'wacht'lijst van onze serviceflats of
woonzorgcentra kan je terecht bij:

 
Sint-Niklaas: thuiszorgcentrum 't Punt

Tel. 03 778 55 55 - west@zpw.be
 

Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht:
Tel. 03 750 92 92  - oost@zpw.be

 
Nog meer contactgegevens vind je op de
achterzijde van deze brochure.
 
Wij komen graag bij jou thuis langs.
Zo hoef jij je niet te verplaatsen.
 
 
 
Neem een kijkje op onze website 
www.zorgpuntwaasland.be

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/zorgpuntwaasland
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SINT-NIKLAAS
Thuiszorgcentrum 
't Punt
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 55 55,
west@zpw.be

Onthaalbalie: maandag-vrijdag
van 9 tot 12.30 uur en van
13 tot 16 uur.
 
Spreekuren info en advies, of voor
een aanvraag:

SINT-NIKLAAS
Maandag-vrijdag: elke voormiddag
van 9 tot 12.30 uur, in de
namiddag volgens afspraak
 
BELSELE, SINAAI, NIEUWKERKEN
Contacteer 't Punt voor de
spreekuren of om een afspraak te
maken.
 
 

BEVEREN,
KRUIBEKE EN
ZWIJNDRECHT 
Oude Zandstraat 92,
9120 Beveren
Tel. 03 750 92 92
oost@zpw.be
 
Spreekuren info en advies, of voor
een aanvraag:
 
BEVEREN
Maandag-vrijdag van 9 tot
12.30 uur en 13 tot 16.30 uur
 
KRUIBEKE
Elke dinsdag van 14 tot 16 uur
in WZC Wissekerke,
Kruibekestraat 58a, 9150 Bazel
(Kruibeke) of op afspraak.
 
ZWIJNDRECHT
Elke dinsdag van 14 tot 16 uur
in lokaal dienstencentrum
Houtmere, Houtmere 27,
Zwijndrecht of op afspraak.   

CONTACTGEGEVENS
 
Wij komen graag bij jou thuis als dat voor
jou gemakkelijker is.
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