
SSOOCCIIAALLEE  DDIIEENNSSTT  

 

Te bereiken van maandag tem vrijdag 
Van 8u00 tot 12u00 – Van 13u00 tot 16u30 

Voor een bezoek, 
graag telefonisch een afspraak maken a.u.b. 

 

HHiillddee  VVeerrvvaaeett  

Onthaal- en opnameverantwoordelijke 
Coördinator dagverzorgingscentrum 
Woonassistent GAW 

 09/341.91.53 
 vervaeth@stjozef.zkj.be 

 

JJuulliiee  DDee  PPaappee  

Sociale dienst 09/341.91.53 
 depapej@stjozef.zkj.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOPPDDRRAACCHHTTSSVVEERRKKLLAARRIINNGG  

“Het woonzorgcentrum is een christelijk 
geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw 
Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 
Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter 
Kanunnik P.J. Triest. 
Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. 
Samen met hen streven wij naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en 
geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. 
Wij wensen onze zorgverlening tevens af te 
stemmen op actuele noden met oog voor de 
kwetsbare medemens. 
Wij staan open voor groei en vernieuwing en 
beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en 
verantwoorde prijs. 
Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers 
essentieel. 
Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei 
in deskundigheid. 
Zin voor samenwerking en respect voor de 
christelijke identiteit zijn fundamenteel. 
Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als 
partner in de zorgverlening. 
Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Ze bieden een 
duidelijke meerwaarde. 
Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige 
schakel in de regio streeft naar integratie in de 
lokale gemeenschap. 
In ons samen werken en samen leven streven wij 
naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Alle woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters 
Kindsheid Jesu engageren zich om deze visie te 
realiseren.” 

KKEENNNNIISSMMAAKKIINNGGSSBBRROOCCHHUURREE  
 

 

WWOOOONNZZOORRGGCCEENNTTRRUUMM  SSIINNTT--JJOOZZEEFF  
 

DDAAGGVVEERRZZOORRGGIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM  
DDEE  KKOOEEPPEELL  

 
Leegstraat 17 

9960 Assenede 
 

Tel: 09/341.91.40 
Fax: 09/341.91.41 

E-mail: info@stjozef.zkj.be 
Website: www.wzcsint-jozef.be 

 
KBC IBAN: BE87 4458 5043 1194 

BIC: KREDBEBB 
 

Erkenningsnummer: PE 1669 
 



AALLGGEEMMEEEENN  

Het dagverzorgingscentrum maakt onderdeel uit 
van het WZC Sint-Jozef en wordt beheerd door de 
VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu te 
Oostakker. Het dagverzorgingscentrum is erkend 
voor 15 plaatsen en is toegankelijk voor ouderen uit 
Groot-Assenede en omliggende gemeenten. 

Er is georganiseerd vervoer voorzien door de 
instelling. 

Het uur van ophalen en 
thuisbrengen wordt in 
overleg met de 
coördinator, Hilde 
Vervaet, vastgelegd. 

U kunt ook altijd met 
eigen vervoer komen. 

U bepaalt zelf op welke dagen u wenst te komen. 

De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de 
twee directieleden: 

Mevrouw Naiké Costa 
Zij is directeur. 
De heer Geert Ryckaert 
Hij is departementshoofd zorg en 
kwaliteitscoördinator. 

Maakt deel uit van het directiecomité: 
Mevrouw Tine Vangaever 
Zij is stafmedewerker zorg. 

OOPPNNAAMMEEFFOORRMMAALLIITTEEIITTEENN  

Bij een opname dient u te beschikken over o.a.: 
- Identiteitskaart 
- Mutualiteitklevers 
- Lijst met contactadressen 

 

 

AACCCCOOMMMMOODDAATTIIEE  

U kunt gebruik maken van: 
- Een zithoek met relaxzetels 
- Een ruime eetzaal en buitenterras 
- Signalisatiemogelijkheid, gedurende de hele 

openingstijd is er toezicht voorzien 
- Sanitaire voorzieningen 

(rolstoeltoegankelijk): 
toiletten en relaxatiebad (op afspraak) 

- Een televisie en telefoontoestel 
- Een kranten- en parochiebladabonnement 

U kunt eveneens terecht in de kapel, de cafetaria, 
het kinélokaal, het kapsalon, de tuin, … 
Er zijn vrije bezoekuren. 
Het is elke dag geopend van 8u ’s morgens tot 18u 
’s avonds en is gesloten tijdens weekends en 
feestdagen. 
Scooters zijn niet toegelaten omwille van 
veiligheidsredenen. 

VVEERRZZOORRGGIINNGG  EENN  VVOOEEDDIINNGG  

De directie en de medewerkers waarborgen een 
goede verzorging met groot respect voor uw 
inspraak, waardigheid en autonomie. 

Aan de gasten die meer dan 4u per dag aanwezig 
zijn wordt een aangepaste maaltijd aangeboden. U 
kunt uw persoonlijke voedingswensen duidelijk 
maken bij opname of aan de diëtiste. Dieet- en 
sondevoeding zijn mogelijk. 

OONNTTSSPPAANNNNIINNGG  EENN  IINNSSPPRRAAAAKK  

De animatoren doen hun uiterste best om uw leven 
te kleuren door allerlei bezigheid- en 
ontspanningsactiviteiten. De activiteiten worden u 
ter kennis gebracht via de wekelijkse dagklapper en 
via de rolkrant op uw TV. 
Vier keer per jaar verschijnt er een bewonersblad. 
Eén keer per twee maanden gaat de gastenraad 
door. 

ZZIINNGGEEVVIINNGG  

Het WZC is een christelijk geïnspireerde voorziening 
met het grootste respect voor uw eigen 
filosofische, politieke en godsdienstige overtuiging 
of etnische afkomst. 

KKOOSSTTPPRRIIJJSS  

VVaannaaff  0011//0011//22001199  bbeeddrraaaaggtt  ddee  pprriijjss  
Verblijf halve dag 11.00 euro/halve dag 
Verblijf volle dag 22.62 euro/dag 
Vervoer, minder dan 10 km 2.24 euro/rit 
Vervoer, meer dan 10 km 3.66 euro/rit 

De meeste ziekenfondsen voorzien een 
tussenkomst. 

Vanaf 01/11/2010 is er een tussenkomst voorzien 
voor de reiskosten van en naar het 
dagverzorgingscentrum voor forfait-gerechtigden 
(=zorgbehoevende personen). 


