
onze troeven zijn: 

 

 Persoonsgerichte en kwaliteitsvolle 
zorg op basis van de wensen van 
de gebruiker. 

 Een uitgebreid en divers animatie 
aanbod. 

 Een groep enthousiaste en 
gekwalificeerde medewerkers die 
garant staan voor de beste zorg 
om op die manier een warme thuis 
te bieden. 

 Een kwaliteitssysteem waar 
tevredenheid en inspraak centraal 
staan. 

 

Via uw mutualiteit is er onder 
voorwaarden een tegemoetkoming te 
verkrijgen in de dagprijs. 

 

De vzw Zorgcentrum Sint-Jozef heeft naast 
het DVC 109 plaatsen voor residentieel 
verblijf, 3 plaatsen voor kort verblijf, 31 
assistentiewoningen en mogelijkheid tot het 
nemen van een warme maaltijd in ’t Forum 
voor 65-plussers. 

 

Contactpersonen: 

 

Mevr. Vanessa Hanssens, coördinator DVC en 
woonassistente. 

051/46.09.92 

Coördinator.dagverzorging@zorgcentrumsintjozef.be 

 

Mevr. Nadja Maet, coördinator opname en 
begeleiding. 

051/46.09.90 

CoördinatorO&B@zorgcentrumsintjozef.be 

 

Dhr. Peter Reynaert, directeur 

 

 

 

 
 

  

Informatiebrochure 

Dagprijzen & mogelijkheden  

ZORGCENTRUM SINT-JOZEF vzw 
 



Het dagverzorgingscentrum biedt 
opvang aan zorgbehoevende senioren 
die nog thuis wonen, maar overdag 
nood hebben aan gezelschap, 
verzorging en ondersteuning. 

 

We brengen de dag door op een 
aangename en zinvolle manier door 
allerhande activiteiten te organiseren 
en kleinere groepen te begeleiden. 

 

 

We zijn open 

Iedere weekdag van 8u30 tot 17u00. 
Aanpassingen zijn bespreekbaar. 

 

Bezoek steeds welkom !!! 

Dagprijs: 

 20,78 euro/dag 

 Onthaal met koffie 

 Warme maaltijd 

 Koffie, water, drank bij maaltijd 

 Animatie 

 Verpleegkundige zorgen tijdens verblijf 

 Gebruik fitnessruimte 

 Andulatietherapie 

 Wekelijks douchemoment naar wens 

 

Faciliteiten tegen betaling:  

 Vervoer 4 euro/eerste 6 km,  

     0.75 euro per extra km 

 Kapster 

 Pedicure 

 Daguitstappen 

 

Prijzen geldig vanaf 01/05/2022 

 Dagbesteding: 

 Ontvangst met koffie 

 Activiteit, blik op de dagelijkse 
actualiteit 

 Middagmaal (soep, hoofdgerecht en 
dessert) 

 Middagrust 

 Koffietafel 

 Keuze uit activiteiten 

 Vertrek naar huis 

                                         

                                         

Accommodatie: 

 Inkom 

 2 ruime leefruimtes met keuken 

 Verduisterbare rustruimte 

 Aparte zitruimte 

 Aangepaste toiletten met beloproep 

 Doucheruimte 

 Terras 

 

 


