
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



C E N T R U M V O O R
G E S P E C I A L I S E E R D E
V O E T V E R Z O R G I N G

Marktstraat 202
9111 Sint-Niklaas

0472/90 47 75
www.voetzorgwaas.be

Voetzorg Waas is een
groepspraktijk van
gespecialiseerde voetverzorgsters.
U kan bij ons terecht voor de
verzorging van vrijwel alle
voetklachten.

Immo De Prins
Reinaertgalerij 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Grote Markt 61 - 9100 Sint-Niklaas
03/776.06.55
info@immodeprins.be
www.immodeprins.be

Immo De Prins is al 27 jaar 
hét vertrouwde adres in het 

Waasland.
Waar uw vastgoed snel en 

effi  ciënt verkocht of verhuurd 
wordt.

En waar vakkennis, ervaring en 
transparantie voorop staan.
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TUINWERKEN POLFLIET-BRYSSINCK NV 
 

 

 

 

TOTAALPROJECTEN 

GROENINFRASTRUCTUUR  

ONTWERP  

AANLEG  

ONDERHOUD  

GRONDWERKEN 

BESTRATINGEN  

BEPLANTINGEN  

 

  

Zaakvoerder: Franky Bryssinck 

Europark-Noord 40 

9100 Sint-Niklaas  

Tel: 03 775 19 66 

GSM: 0475 45 14 81 

Info@tuinwerkenpolfliet.be 

www.tuinwerkenpolfliet.be 
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Centrum k LIM
Centrum voor Diagnose en Therapie

Centrum Klim is een multidisciplinair centrum dat 
gespecialiseerd is in diagnostiek en begeleiding 

van kinderen, jongeren en volwassenen. 

U kan bij ons terecht voor verschillende problematieken 
gaande van ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en 
emotionele problemen. Voor logopedie en kinesitherapie 
kan u ook bij ons aanmelden. Iedereen heeft er baat bij om 
tijdig geholpen te worden, samen met u kunnen we deze 
stap zetten. Door in teamverband te werken heeft deze 

ondersteuning de beste slaagkans. 

Zorgen bespreken is het begin van verandering.

WALBURGSTRAAT 12
9100 SINT-NIKLAAS

KALKSTRAAT 59
9100 SINT-NIKLAAS

Online een afspraak maken via: 
www.centrumklim.be

Telefonisch afspraak maken via: 
03 296 58 18

ROZENSTRAAT 137
9160 LOKEREN

Centrum Klim is een multidisciplinair centrum dat 
gespecialiseerd is in diagnostiek en begeleiding 

U kan bij ons terecht voor verschillende problematieken 
gaande van ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en 
emotionele problemen. Voor logopedie en kinesitherapie 
kan u ook bij ons aanmelden. Iedereen heeft er baat bij om 
tijdig geholpen te worden, samen met u kunnen we deze 
stap zetten. Door in teamverband te werken heeft deze 

HYPNOTHERAPIE
Enkel op afspraak steeds korte wachttijden

Verslavingen, slaapstoornissen, vermageren, stress, psychosomatische klachten, zelfvertrouwen, ...

Marcus Geleyn  |  Brugsken 98, 9100 Sint-Niklaas  |  0474 650 687  |  marcus.geleyn@telenet.be  |  www.alduiding.be

WIJ WERKEN OVER 
HEEL BELGIË

HOU DE HITTE BUITEN IN DE ZOMER

August De Boeckstraat 6
9100 Sint-Niklaas

0485/168 041
stijnsillis@telenet.be

WIJ WERKEN OVER HEEL BELGIË

Erkend dealer

UV-werend
Zonnewerend
Isoleren
Privacy
Anti-inbraak

Overdag naar 
de dagopvang, 
’s avonds terug 
in je eigen bed

Dagverzorging vult thuiszorg aan. De 
Sprankel is een dagopvang voor personen die 
thuis wonen maar toch nood hebben aan extra 
ondersteuning. Ook in Beveren en Kruibeke 
bieden we dagopvang aan. 

In dagverzorgingscentrum De Sprankel beleef 
je een aangename dag vol afwisseling. Je doet 
een babbel met onze andere gasten, we lezen 
samen de krant of maken iets lekkers klaar. 
's Middags geniet je van een lekkere verse 
middaglunch. ’s Namiddags is er plaats voor 
een partij tje biljart, samen creatief zij n, een 
wandeling of een dutje in onze rustkamer… 
's Avonds brengen we je terug naar huis met 
onze bus, aangepast voor rolstoelen. Of iemand 
komt je ophalen.

Je kan elke dag komen of enkele dagen in de 
week. De top verzorging, die krij g je er natuurlij k 
bij . Je naasten of mantelzorger weten dat je in 
goede handen bent. En zij  hebben wat tij d voor 
zichzelf. 

Wil je even van de sfeer komen proeven in De 
Sprankel in Nieuwkerken? Dat kan.
Turkyen 4/0002, 9100 Nieuwkerken
Tel. 03 780 57 03

DE BRON EN DE STROOM: 
BUITENGEWOON GEWOON

Welkom 
in onze 
dienstencentra

Onze dienstencentra zij n gezellige 
ontmoetingsplaatsen in jouw buurt met heel 
wat dienstverlening en activiteiten voor jong 
en ouder. Je kan er 's middags warm komen 
eten. 

Weet je dat je er een douche of bad kan nemen? 
In sommige dienstencentra kan je zelfs je was 
doen en drogen! 

Er is een uitgebreid aanbod aan 
cursussen, workshops, infosessies en 
beweegmogelij kheden, allemaal afgestemd op 
de interesses en noden van de buurt.

Of je wipt gewoon even binnen voor een 
babbel, een drankje of een knabbeltje in onze 
ontmoetingsruimte.

Samen met jou maken wij  van jouw buurt een 
warme levendige buurt waar de buurtbewoners 
er zij n voor elkaar. Daarom trekken de 
dienstencentra vanaf dit jaar de buurt in met 
verschillende initiatieven:

Toernee kaffee
In februari trekt de centrumleider met een 
koffi ekar jouw straat in. B�  een koffi e slaan we 
een praatje over hoe j�  jouw buurt beleeft.

Een sjoeke voor een chouke 
Midden februari kan je een éclair schenken aan 
je buur, vriend of kennis. Onze centrumleider 
brengt die dan graag met de groeten van het 
dienstencentrum. 

In april brengen we het thema ‘valpreventie’.

Maak je je zorgen om iemand in je buurt die 
weinig sociaal contact heeft of die het niet zo 
gemakkelij k heeft om zelfstandig te wonen? 
Laat het ons weten.

Altij d welkom. Spring eens binnen!

• Den Aftrap, Gerdapark 14, Sint-Niklaas
• Den Dissel, Turkyen 4/0003 Nieuwkerken
• De Schutterij , Vleeshouwersstraat 8 b Sinaai 
• ’t Lammeken, Lamstraat 23 Sint-Niklaas
• Antennepunt Belsele, Kerkstraat 11, Belsele

Bekij k onze openingsuren, contactgegevens 
en onze activiteitenkalender op 
www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra

Gloednieuw: site 
Populierenhof in   
Nieuwkerken 
Dienstencentrum Den Dissel, dagopvang 
De Sprankel, assistentiefl ats Parkzicht, 
woonzorgcentrum Populierenhof, een 
buitenschoolse kinderopvang van de 
stad en sociale huurfl ats van de Sint-
Niklase Maatschappij  voor de Huisvesting. 
Da’s de nieuwe site Populierenhof aan 
Turkyen in Nieuwkerken. Geen mastodont 
woonzorgcentrum maar knusse leefgroepen 
waar bewoners met een gelij kaardige 
zorgnood in paviljoenen wonen. Zo is er een 
paviljoen voor bewoners met dementie. 

Bij  het woonzorgcentrum horen ook zeven 
zorgfl ats waar een zorgbehoevende 
bewoner en zij n/haar partner kunnen blij ven 
samenwonen in een knusse fl at met terras. De 
zorgbehoevende bewoner krij gt er alle nodige 
verzorging die hij /zij  nodig heeft. 

Interesse, een aanvraag: Thuiszorgcentrum ’t 
Punt, tel. 03 778 55 55, west@zpw.be

Kom ons bezoeken op dag van de zorg: 
zondag 15 mei 2022zondag 15 mei 2022

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
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FOTO Nathalie studio in Sint-Niklaas

newborn
huwelijk

kids & baby
familie

Communie & Lentefeest
zwangerschap

fotonathalie@telenet.be - 0498 19 35 71
www.fotonathalie.be - www.newbornbaby.be
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Wij specialiseren ons in stads-, kinder- 
en andere fi etsen.

Wij zetten ons in voor (jonge) gezinnen die 
niet veel tijd  hebben om je fi etsherstelling 
zelf te kunnen doen en zo toch te kunnen 

genieten van je family-time. 

Geen ophaling in Sinaai .

Family Bikes
Kuildamstraat 19, 9100 Sint-Niklaas
0472/958975 - Family.bikes@outlook.be
www.family-bikes.be

Trouwen.....
Graag met een 

ceremoniemeester....
Voor jou mooiste dag

Alles op 
www.fredd.be

Hout De Groote NV 
Eekstraat 26 
9160 Lokeren 

Tel 09 348 31 09 
Fax 09 348 36 32 

info@houtdegroote.be 

Bezoek onze toonzaal veilig
NIEUW: maak online uw afspraak op 

www.houtdegroote.be

Hout De Groote NV 
Eekstraat 26 
9160 Lokeren 

Tel 09 348 31 09 
Fax 09 348 36 32 

info@houtdegroote.be 

Bezoek onze toonzaal veilig
NIEUW: maak online uw afspraak op 

www.houtdegroote.be

Hout De Groote NV 
Eekstraat 26 
9160 Lokeren 

Tel 09 348 31 09 
Fax 09 348 36 32 

info@houtdegroote.be 

Bezoek onze toonzaal veilig
NIEUW: maak online uw afspraak op 

www.houtdegroote.be

Vacature Mechanisch Monteur

Wij zijn …
• Internati onaal bedrijf
• Machinebouw en Machine onderdelen
• Stabiele onderneming sinds 1954
• Innoveren totaalprojecten

Opzoek naar …
• Mechanisch monteur voor prototypes of series
• Plan lezen – kennis pneumati ca is een pluspunt
• Nederlands spreken – Engels is  een pluspunt
• Nauwkeurig, plichtsbewust en zelfstandig

Jou!
• Volti jds vast contract in dagploeg
• Groeps- & hospitalisati everzekering
• Maalti jdcheques & Ecocheques
• Fietslease, …

Interesse?
• Bezorg je C.V. en moti vati e per mail aan onze zaakvoerder 

Hans Perdaen.

Tuinaanleg & onderhoud
Kleine grond - Loonwerken

Plantenhotel Nofi 

Hoogstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas

Jimmy Van Raemdonck
Goede Vaert Braamstraat 11  9140 Elversele
M +32 (0)478 38 OO 36
jimmy.van.raemdonck@hotmail.com

BTW BE 0645 495 804

Renovatie en Nieuwbouw 
platte en hellende daken

Alle dakwerken en 
herstellingen

Dakgoten lood - zink- 
koper - EPDM

Roofi ng - EPDM

Alle pannendaken

Leien en kunstleien

Plaatsen Van Veluxen

Bekleden van bakgoten 
en gevels

Isoleren van zolders

Isoleren van gevels

Isoleren van platte en 
hellende daken

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: leeuw-van-vlaanderen.com
 De Leeuw Van Vlaanderen

BVBA GLASWERKEN
BLOMMAERT

Alle glaswerken
Specialiteit glazen deuren

Pareinpark 71, 9120 Beveren
www.glaswerkenblommaert.be
info@glaswerkenblommaert.be

gsm 0475 47 02 60

BVBA GLASWERKEN
BLOMMAERT

Alle glaswerken
Specialiteit glazen deuren

Pareinpark 71, 9120 Beveren
www.glaswerkenblommaert.be
info@glaswerkenblommaert.be

gsm 0475 47 02 60

BVBA GLASWERKEN
BLOMMAERT

Alle glaswerken
Specialiteit glazen deuren

Pareinpark 71, 9120 Beveren
0475 47 02 60

www.glaswerkenblommaert.be
info@glaswerkenblommaert.be

H&V bvba is een bedrijf waar vader en zoon, 
Hans en Lode Van Landeghem, samen uw installaties verzorgen.

Voor uw airco, warmtepomp, koeling of ventilatie, één adres:

Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas
0472319172  -  Info@hansvanlandeghem.com

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
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SA-CONSTRUCT.WEBNODE.BE

E-mail: as.construct5@gmail.com
Tel: 0468 14 10 63

F r e e l a n c e  f o t o g r a a f  v o o r

a l  u w  f o t o g r a fi e :

h uw e l i j k e n

i n t e r i e u r

f am i l i e p o r t r e t

g e b o o r t e

w w w . o l i v i e r s t r o b b e . b e

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

Heidebaan 102
9100 Sint-Niklaas

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

info@hetvershuisje.be
www.hetvershuisje.be

Wim van Steenacker
Leebrugstraat 8b
9112 Sinaai

BTW BE 0843.999.869

Tuinaanleg & onderhoud
 J
Tuinaanleg & onderhoud
 J
Tuinaanleg & onderhoud

OACHIM V
Tuinaanleg & onderhoud

 V
Tuinaanleg & onderhoud

AN S
Tuinaanleg & onderhoud

 S
Tuinaanleg & onderhoud

CHOOTE
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

Afsluitingen

info

Turkyen 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

Turkyen 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

Turkyen 8, 9100 Nieuwkerken
Tel.: 03.776.93.06

Rouwcentrum
Sparrenhofstraat 162, 9100 Sint-Niklaas
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Tel.: 03.777.85.65

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

Web: www.brys.be

H. STAES    BVBA H. STAES    BVBA

Groepsverzekeringen  -  B.O.A.R.  -  Beleggingen
Harry Staes: +32 477 40 98 06

T/F: +32 (0)3 777 95 42  -  harry.staes@skynet.be
CBFA 60678

Mercatorstraat 54 B3, 9100 St.Niklaas
Hr Dendermonde 72285  -  RPR 0479 430 319

De Schepper
Prins Boudewijnlaan 53
9100 Sint-Niklaas
03 766 00 06
www.deschepper.bmw.be

MINI Waasland Store
Prins Boudewijnlaan 47

9100 Sint-Niklaas
03 766 00 06

www.deschepper.mini.be

De Schepper
Prins Boudewijnlaan 53 - 9100 Sint-Niklaas
03 766 00 06 - www.deschepper.bmw.be

MINI Waasland Store 
Prins Boudewijnlaan 47 - 9100 Sint-Niklaas

03 766 00 06 - www.deschepper.mini.be

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

Leonidas
BVBA Pistache

SCHILDER- EN 
DECORATIEWERKEN

0485570098
Schoonhoudtstraat 126b 

9111 Belsele

Info@decofi nschilderwerken.be
www.decofi nschilderwerken.be

0472 06 97 33
VERETEC.JOZEF@GMAIL.COM

www.veretec.be

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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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!



 Toonzaal: 800 m²  
van zonwering, rolluiken, poorten en vliegenramen...

Europark-Zuid 14 - 9100 Sint Niklaas
03/776.85.51 (optie 2) - GSM 0477 80 70 14

kellyrodrigus@rodrigus.be
WWW.RODRIGUS.BE 

Zonwering

Gratis plaatsing op al onze producten

Ontdek onze toonzaal, compleet in het teken van uw huisel�k binnen- en 
buitencomfort. Op 800 m² kan u inspiratie en ideeën opdoen door onze st�lvolle 

opstellingen te ontdekken die volledig voor u z�n uitgewerkt. Kom langs en laat u 
onderdompelen in de luxueuze belevenis die Rodrigus Zonwering u te bieden heeft.


