CONTACT
Meer informatie,
een rondleiding
of een afspraak?

home

Adres
Home Sint-Jozef vzw
Grotesteenweg 112
2600 Berchem
(ingang Walemstraat)
Tel.
03/287.39.14
(Catalpa)
03/287.39.00
(Algemeen nummer)
E-mail
post.hsj-berchem@skynet.be

catalpa

Website
www.hsj-berchem.be

DVC

Home

SINT-JOZEF
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Prijzen te verkrijgen
bij secretariaat Home Sint-Jozef.
(contactgegevens op achterzijde)

Formules

• 9u – 17u: met middagmaal
• 9u – 13u of 12u – 17u: met middagmaal
• 9u – 12u of 13u – 17u: zonder middagmaal

HOME
SINT-JOZEF

home

Home Sint-Jozef werd in 1977 opgericht door de
Zwartzusters van Antwerpen. Het bestaat uit:
• Woonzorgcentrum: 77 woongelegenheden
• Centrum voor Kortverblijf: 5 plaatsen
• Dagverzorgingscentrum: 10 plaatsen

Onze visie

Autonomie, netwerk, kwaliteit, erkenning en respect
vormen de basis van onze visie op ouderen. Dit maakt
deel uit van ons ANKER-project. Wens je hierover meer
uitleg neem gerust contact op.

CATALPA
Dagverzorgingscentrum (DVC) Catalpa biedt de
mogelijkheid om te ontspannen samen met anderen,
om bezig te blijven en leuke dingen te doen.
DVC Catalpa biedt een omgeving waar activiteit, rust en
verzorging hand in hand gaan. En zo biedt DVC Catalpa
ook mantelzorgers de mogelijkheid om rust te nemen.
DVC Catalpa is elke weekdag geopend van 9u tot 17u.
Deskundige medewerkers die in het wzc werken,
zorgen voor een aangenaam onthaal en verblijf van de
bezoeker. Zij voorzien dagelijks activiteiten en staan in
voor de verzorging van de bezoekers.

Inclusief

• activiteiten van de dag
• middagmaal (uitgezonderd formule 3)
• dranken en voedingswaren aangeboden door WZC
• gebruik van de badaccommodatie wanneer men
wekelijks minimaal 3 volle dagen het DVC bezoekt.

Exclusief
(o.a.)

• medicatie
• producten wondverzorging ed.
• slabben
• gebruik van de badaccommodatie wanneer men
wekelijks minder dan 3 volle dagen het DVC bezoekt.
• verzorgingsproducten bij het nemen van een bad of
douche (zelf meebrengen)
• ontbijt
• avondmaal
• pedicure
• manicure
• kapper
• verbruik cafetaria
• vervoer
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