Brochure

WONEN

Prettig en comfortabel
wonen bij Zorggroep
Drenthe.

Waar u thuis bent

Inleiding
U wilt zelfstandig en prettig wonen, in een omgeving waar u zich veilig en vertrouwd
voelt met de juiste service en als het nodig is, (24-uurs) zorg binnen handbereik.
Dat kan bij Zorggroep Drenthe.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons. U kunt op verschillende manieren wonen
bij Zorggroep Drenthe. Als u een indicatie heeft voor verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg,
kunt u terecht in één van onze woonzorgcentra. Daarnaast verhuren wij appartementen waar
u volledig zelfstandig woont, maar waar zorgvoorzieningen en faciliteiten dichtbij zijn, mocht
u hier (in de toekomst) behoefte aan hebben. Zowel met als zonder zorgindicatie kunt u deze
appartementen huren.
Wij vinden het algehele welzijn van onze bewoners belangrijk. Er is dan ook altijd wat te doen
bij Zorggroep Drenthe. U kunt geheel vrijblijvend meedoen aan activiteiten, ontspannen in
(bijvoorbeeld) de schoonheidssalon, lekker en sfeervol dineren in onze restaurants of een
bezoek brengen aan ons Theater Mozaiek. Bewoners, maar ook omwonenden zijn van harte
welkom!
In deze brochure vertellen wij u graag meer over de woonmogelijkheden bij Zorggroep Drenthe,
wat u van ons kunt verwachten en waar wij voor staan. Voor informatie over zorg, zorg thuis of
services verwijzen wij u graag naar één van onze andere brochures.
Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over Zorggroep Drenthe
of over onze woonmogelijkheden? Neemt u dan contact op met onze
afdeling Cliëntadvisering via telefoonnummer (0592) 33 12 32
of e-mail clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl
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Brochure Wonen - Inleiding

Wonen bij Zorggroep Drenthe
Bij Zorggroep Drenthe kunt u komen wonen in één van onze woonzorgcentra
of (huur)appartementen:

• Woonzorgcentra met zorgvoorzieningen (met zorgindicatie)

In onze woonzorgcentra
heeft u alle zorg en
verpleging bij de hand.

de Amstel in Assen

Zie pagina 12

de Vijverhof in Assen

Zie pagina 13

de Wester Es in Beilen

Zie pagina 15

Symphonie in Eelde

Zie pagina 16

de Noorderkroon in Roden Zie pagina 17

Zie pagina 7

de Wenning in Rolde

Zie pagina 18

Mozaiek in Zuidlaren

Zie pagina 19

• (Huur)appartementen met zorg dichtbij
Wij verhuren appartementen
aan huurders die nog geen zorg
nodig hebben, maar wel graag
voorbereid willen zijn op de
toekomst. In onze luxe huur
appartementen geniet u van uw
vrijheid en privacy. Als het nodig
is, kunt u gebruik maken van onze
zorgmogelijkheden en faciliteiten.

de Amstel in Assen

Zie pagina 12

de Vijverhof in Assen

Zie pagina 13

Messchenstaete in Assen

Zie pagina 14

de Wester Es in Beilen

Zie pagina 15

Symphonie in Eelde

Zie pagina 16

de Noorderkroon in Roden Zie pagina 17

Zie pagina 9

de Wenning in Rolde

Zie pagina 18

Mozaiek in Zuidlaren

Zie pagina 19

Zorggroep Drenthe doet meer
Bij Zorggroep Drenthe is altijd wat te doen:
Gastendag

Theater Mozaiek

Bij de Buren

Zie pagina 24

Zie pagina 25

Reisgids

Zie pagina 26

Ledenpas

Zie pagina 27

Zie pagina 27

Wonen bij Zorggroep Drenthe - Brochure Wonen
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“Gelukkig
kan ik
extra hulp
krijgen”

Mevrouw Wortelboer:
“Ik kan mijn eigen boontjes
nog wel doppen, maar in het
huishouden heb ik graag wat
extra hulp. Die hulp krijg ik vanuit
het woonzorgcentrum.”

Over Zorggroep Drenthe
U wilt zelfstandig en prettig wonen, in een
omgeving waar u zich veilig en vertrouwd voelt,
met de juiste service en zorg binnen handbereik.
Bij Zorggroep Drenthe kan dat.

Thuis
Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt. Hierbij kan hulp bij
kleine dingen, zoals een maaltijdservice of personenalarmering, een groot verschil
maken. Ook als u in de toekomst zorg nodig heeft, kunt u in uw vertrouwde
omgeving blijven wonen.
Wij willen graag dat u de eigen regie behoudt over uw leven. Dit betekent dat u blijft
doen wat u zelf kunt en wilt doen, waar u ook woont.

Warm en huiselijk
Zorggroep Drenthe vindt uw algehele welzijn belangrijk. Er is bij ons dan ook altijd
wat te doen. Onze activiteiten en faciliteiten bieden een goede gelegenheid om
anderen te ontmoeten, bij te praten en vriendschappen te sluiten. Zowel bewoners
als omwonenden zijn van harte welkom! Wij vinden een goede sfeer belangrijk en
proberen een plek te creëren waar iedereen zich thuis voelt.

Voor u
Wij hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en daarom gaan we graag
met hen in gesprek om te kijken waar we onze voorzieningen kunnen verbeteren.
Iedere locatie heeft een cliëntenraad. In de cliëntenraad spreken cliënten, familie of
andere betrokkenen met onze locatiemanager over de dagelijkse gang van zaken en
plannen voor de toekomst.

Over Zorggroep Drenthe - Brochure Wonen
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Wonen bij
Zorggroep Drenthe
Bij Zorggroep Drenthe kunt u wonen in één van onze
woonzorgcentra of appartementencomplexen,
zowel met als zonder zorgindicatie.

Meneer Bonder:
“Wij wonen hier heel mooi en zijn
blij dat we deze stap genomen
hebben. Dat was best moeilijk.
We huren een appartement in de
Wenning. Mijn vrouw krijgt zorg
van Zorggroep Drenthe en verder
zijn we helemaal zelfstandig.
De was en het bereiden van de
warme maaltijd doe ik zelf. Ook
voor onze kinderen was het een
hele geruststelling dat we hier
zijn gaan wonen.”

Onze locaties

Wonen met verzorgingshuiszorg

De meeste locaties bevinden zich op loopafstand
van het centrum, het dorp of de wijk. Bij Zorggroep
Drenthe kunt u één-, twee- en driekamerappar
tementen huren (tussen de 30 en 75 m2 groot). De
appartementen hebben allemaal een eigen keuken en
badkamer. Daarnaast beschikken de appartementen
over een personenalarmeringssysteem en een aansluiting voor de CAI (kabel tv). Plattegronden van de
appartementen kunt u opvragen bij de afdeling
Cliëntadvisering.

Als u met hulp van uw naasten niet meer zelfstandig
thuis kunt wonen, dan kunt u terecht in één van onze
woonzorgcentra. Mooi wonen vindt Zorggroep
Drenthe erg belangrijk. Onze appartementen zijn ruim
en bieden goede voorzieningen. Waar u ook woont, u
heeft alle zorg en verpleging bij de hand.
Samen blijven wonen
Als echtpaar kunt u bij ons samen blijven wonen,
ook als één van u een indicatie heeft en de ander niet.

“We zijn geheel
zelfstandig,
maar hebben
alle zorg binnen
handbereik”

Mevrouw Flooren:
“Ik huur een appartement in het
aanleungebied van Symphonie.
Hier woon ik heerlijk zelfstandig
met zorg dichtbij. Dat geeft me
een veilig gevoel. Als ik naar de
kapper moet of als er activiteiten
zijn kan ik binnendoor naar het
woonzorgcentrum lopen. Dat is
zo fijn!”

“Als er activiteiten
zijn loop ik binnendoor zo naar het
woonzorgcentrum,
dat is zo fijn”
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Brochure Zorg - Zorgmogelijkheden van Zorggroep Drenthe

Wonen met verpleeghuiszorg
Bij Zorggroep Drenthe vinden wij het belangrijk dat u zo comfortabel mogelijk kunt
leven, ook als u uitgebreide zorg of verpleging nodig heeft. Als dat het geval is, kunt
u bij Zorggroep Drenthe kiezen voor wonen met verpleeghuiszorg.
Wij bieden u een ruim appartement van minimaal 25 m2 met eigen badkamer en
keuken. De zorgverlening is vraaggericht, dat wil zeggen dat u eigen keuzes kan en
mag maken.
Samen blijven wonen onder één dak
Als u of uw partner een verpleeghuisindicatie heeft, kan de ander een appartement
bij ons huren. Zo wordt u als echtpaar niet volledig gescheiden en kunt u toch samen
onder één dak wonen.

Huren van een appartement
De zorg in Nederland verandert. Het is de bedoeling dat mensen steeds langer
thuis wonen en zelf zorg en ondersteuning organiseren als dat nodig is. De drempel om voor een appartement in een woonzorgcentrum in aanmerking te komen,
wordt steeds hoger. Bij Zorggroep Drenthe kunt u een appartement huren zonder
indicatie of met een kleine zorgvraag.
In het huurappartement woont u binnen de veilige muren van een woonzorgcentrum. U woont zelfstandig, in uw eigen ingerichte woning, maar wel met alle
gemakken van het woonzorgcentrum binnen handbereik.
Huurt u een appartement in één van onze zorgcentra en u heeft een zorgvraag,
dan neemt u de zorg af van Zorggroep Drenthe.
Zorggroep Drenthe biedt huurappartementen aan in de woonzorgcentra.
Daarnaast bieden de appartementencomplexen Messchenstaete en de Amstel
huurappartementen, met zorg dichtbij. De locaties zijn sfeervol en warm ingericht.

Uw eigen appartement
huren bij Zorggroep
Drenthe:
• Zelfstandig wonen in een
veilige omgeving met zorg
dichtbij.
• Voorzieningen als een
restaurant, winkel en de
kapper binnen handbereik.
• Er is altijd wat te doen,
van optredens tot samen
kaarten of handwerken.

Wonen bij Zorggroep Drenthe - Brochure Wonen
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Woonzorgcentra, appartementen
en faciliteiten
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1. Assen
de Amstel

2. Assen
de Vijverhof

3. Assen
Messchenstaete

4. Beilen
de Wester Es

5. Eelde
Symphonie

6. Roden
de Noorderkroon

Verzorgingshuiszorg













Verpleeghuiszorg













Verpleeghuiszorg met
beschermde afdeling
(BOPZ)













Dagverzorging













Kortdurend verblijf













Huurappartementen













Restaurant













Huisartsenpraktijk













Kapsalon













Bruin café













Pedicuresalon













Winkel op locatie













Koffiebar













Winkelcentrum
op loopafstand













Bushalte in de buurt













Fysiotherapiepraktijk













Schoonheidsspecialiste













Wellness













Fitnessruimte













Galerie













Theater













Sport- en spelruimte













Zaalverhuur













Individuele begeleiding:
verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)













Brochure Wonen - Woonzorgcentra, appartementen en faciliteiten

7. Rolde
de Wenning

8. Zuidlaren
Mozaiek





































































1. Assen de Amstel





2. Assen de Vijverhof





3. Assen Messchenstaete













7. Rolde de Wenning





8. Zuidlaren Mozaiek





Onze locaties
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4. Beilen de Wester Es
5. Eelde Symphonie
6. Roden de Noorderkroon

Onze locaties - Brochure Wonen
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Serviceflat

de Amstel in Assen
De Amstel huisvest 109 ruime appartementen en ligt in de wijk Pittelo in Assen. Zorggroep Drenthe beschikt over
24 appartementen in dit gebouw waarin we (tijdelijke) zorg verlenen. De woningen liggen veilig aan binnengangen
en zijn met twee liften bereikbaar. Op de begane grond bevindt zich een mooie recreatieruimte, ‘Het Trefpunt’. In
de Amstel worden leuke activiteiten georganiseerd voor bewoners. Op elke verdieping bevindt zich een gemeenschappelijk balkon waar bewoners samen kunnen genieten van de zon. Daarnaast zijn er nog meer voorzieningen,
zoals logeerkamers waar familie tegen vergoeding een nachtje kan slapen, een ruime parkeerplaats en een fietsenberging.

Appartementen de Amstel

Wonen en leven

• 	24 tweekamerappartementen (50 m2)
	
Indeling: ruime woonkamer, keukenblok,
aparte slaapkamer, badkamer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod de Amstel
• 	 Verzorgingshuiszorg
• 	 Tijdelijk verblijf
• 	 Huishoudelijke hulp
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding
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Brochure Wonen - Woonzorgcentrum de Amstel

24 uur zorg aanwezig
2x per week komt de SRV man langs
Nabij winkelcentrum
Cityliner beschikbaar
Fysiotherapiepraktijk
(Vergader)zalen
Activiteitenprogramma
Bushalte in de buurt
Huurappartementen

Woonzorgcentrum

de Vijverhof in Assen
Woonzorgcentrum de Vijverhof in de wijk Assen-Oost ligt vlakbij het prachtige natuurgebied Schieven. De locatie is
warm en huiselijk ingericht en heeft een hotelachtige sfeer. De Vijverhof beschikt over twee ruime zalen die u kunt
huren als u iets te vieren heeft. In de tuinkamer met prachtige binnentuin zit u heerlijk beschut, ook als de temperaturen nog niet zo hoog zijn. Het restaurant heeft een mooi terras gelegen aan de vijver.

Appartementen de Vijverhof

Wonen en leven

• 	81 éénkamerappartementen (25-60 m ), waarvan
18 appartementen voor verpleeghuiszorg
(25-40 m2).
	
Indeling: ruime woon/slaapkamer met keukenblok
(incl. koelkast), badkamer.
•	18 tweekamerappartementen (50 m2)
Indeling: woonkamer met keukenblok
(incl. koelkast), aparte slaapkamer, badkamer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zorgaanbod de Vijverhof
• 	 Verzorgingshuiszorg
• 	Verpleeghuiszorg (incl. afdeling BOPZ,
beschermde afdeling)
• 	 Tijdelijk verblijf
• 	 Dagverzorging (voor extern)
• 	 Gastendag
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding

Winkelcentrum op loopafstand
Bushalte voor de deur
Winkel
Bibliotheek
Kapsalon
Pedicure
Schoonheidsspecialiste
Restaurant ‘Bij de Buren’
Bruin café
Activiteitenprogramma
(Vergader)zalen
Fysiotherapiepraktijk
Restaurant ‘Bij de Buren’
Huurappartementen

Woonzorgcentrum de Vijverhof - Brochure Wonen
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Appartementencomplex

Messchenstaete in Assen
Vrij wonen en tegelijkertijd goed voorbereid zijn op de toekomst. Luxueus en comfortabel. Dat is Messchenstaete,
vorstelijk wonen en leven in de levendige en groene wijk Marsdijk aan de noordzijde van Assen.

Appartementen Messchenstaete

Wonen en leven

•	49 tweekamerappartementen (75 m²)
	
Indeling: Ruime hal met toilet en berging (incl.
wasmachine- en wasdrogeraansluiting), woonkamer
met open keuken voorzien van inductiekookplaat,
koelkast, combimagnetron, afzuigkap en vaatwasser,
slaapkamer, ruime badkamer, eigen parkeerplaats,
bergruimte, uitgebreid servicepakket.
• 2 penthouses (180 m²)
	
Indeling: Ruime hal met toilet en berging (incl.
wasmachine- en wasdrogeraansluiting), woonkamer,
eetkamer met luxe keuken voorzien van inductiekookplaat, koelkast, magnetron, oven, afzuigkap
en vaatwasser, 3 slaapkamers, 2 badkamers (één
voorzien van luxe toilet, ligbad, douche en wastafel,
de andere badkamer beschikt over een luxe toilet,
douche en wastafel), eigen parkeerplaats, bergruimte, uitgebreid servicepakket.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod Messchenstaete
•	Thuiszorg
•	Huishoudelijke hulp
• 	Individuele begeleiding
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Brochure Wonen - Appartementencomplex Messchenstaete

Restaurant ‘de Messchen’
Lounge
Kapsalon
Pedicure
Wellness
Fysiotherapiepraktijk
Fitnessruimte
Huisartsenpraktijk
Bushalte in de buurt
Schoonheidssalon
(Vergader)zalen
Huurappartementen

Woonzorgcentrum

de Wester Es in Beilen
De Wester Es is een nieuw woonzorgcentrum, gelegen in het centrum van Beilen. Het gebouw heeft een fraai
centraal plein met daaraan verschillende faciliteiten, zoals een restaurant, een lounge en een fysiotherapeut.
Het woonzorgcentrum biedt ruime appartementen.

Appartementen de Wester Es

Wonen en leven

•	69 tweekamerappartementen (75 m2)
Indeling: ruime hal met berging (incl. wasmachineaansluiting), gastentoilet, ruime woonkamer met
keuken (inclusief aansluitpunt voor vaatwasser,
stroomvoorziening voor fornuis, afzuigkap, koelkast),
aparte slaapkamer, balkon.
•	12 éénkamerappartementen voor verpleeghuiszorg
(35 m2).
Indeling; woon/slaapkamer met keukenblok
(incl. koelkast), badkamer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod de Wester Es

Winkels op loopafstand
Bushalte in de buurt
Restaurant ‘Bij de Buren’
Kapsalon
Pedicure
Fysiotherapiepraktijk
Fitnessruimte
Winkel
Koffiecorner
Activiteitenprogramma
Schoonheidssalon
Huurappartementen

•	Verzorgingshuiszorg
•	Verpleeghuiszorg (psychogeriatrisch)
•	Tijdelijk verblijf
•	Dagverzorging (voor interne cliënten)
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding

Woonzorgcentrum de Wester Es - Brochure Wonen
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Woonzorgcentrum

Symphonie
(Else van der laanhuis) in Eelde
Woonzorgcentrum Symphonie staat in Eelde, heeft uitzicht op een prachtige vijver en is gelegen op loopafstand
van het centrum. Restaurant ‘Bij de Buren’ heeft een heerlijk terras waar u gezellig een kopje koffie kunt drinken,
een lunch kunt gebruiken of diner. Het woonzorgcentrum heeft een warme sfeer en doet knus aan. Ook beschikt
Symphonie over een bruin café waar u uw verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis kunt vieren met familie
en/of kennissen. Deze ruimte kan ook worden gereserveerd als vergaderruimte.

Appartementen Symphonie

Wonen en leven

•	73 éénkamerappartementen (30-45 m2)
	
Indeling: ruime woon/slaapkamer met keukenblok
(incl. koelkast), badkamer.
• 24 tweekamerappartementen (50 m2)
	
Indeling: ruime woonkamer met keukenblok (incl.
koelkast), aparte slaapkamer en badkamer.
•	 30 appartementen met verpleeghuiszorg (BOPZ), dit
betekent dat dit een beschermde afdeling is.
(30-45 m2).
Indeling: ruime woon/slaapkamer met keukenblok
(incl. koelkast), badkamer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod Symphonie
•	Verzorgingshuiszorg
•	Verpleeghuiszorg
(incl. afdeling BOPZ, bschermde afdeling)
•	 Tijdelijk verblijf
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding
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Brochure Wonen - Woonzorgcentrum symphonie

Winkels op loopafstand
Bushalte in de buurt
Restaurant ‘Bij de Buren’
Bruin café
Kapsalon
Pedicure
Fysiotherapiepraktijk
Winkel
Koffiecorner
Activiteitenprogramma
Sport- en spelruimte
(Vergader)zalen
Huurappartementen

Woonzorgcentrum

de Noorderkroon in Roden
Woonzorgcentrum de Noorderkroon in Roden is landelijk gelegen aan de rand van het dorp, vlakbij het
Mensingebos. Het gebouw biedt ruime appartementen met zorg dichtbij. In de Noorderkroon zijn regelmatig
fraaie exposities te zien.

Appartementen de Noorderkroon

Wonen en leven

• 	40 tweekamerappartementen (40-60 m²)
Indeling: hal, woonkamer met keukenblok (incl.
koelkast), aparte slaapkamer en badkamer. De
meeste appartementen beschikken over een balkon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod de Noorderkroon
• 	Verzorgingshuiszorg
• 	Thuiszorg
• 	Tijdelijk verblijf
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding

Vijf minuten van het centrum
Bosrijke omgeving
Bushalte voor de deur
Restaurant ‘Bij de Buren’
Kapsalon
Activiteitenprogramma
Winkel
(Vergader)zalen
Huurappartementen

Woonzorgcentrum de Noorderkroon - Brochure Wonen
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Woonzorgcentrum

de Wenning in Rolde
Woonzorgcentrum de Wenning kijkt uit op de brink van Rolde. Als het weer het toelaat, kunt u buiten genieten op
het gezellige terras. Dit woonzorgcentrum heeft 48 appartementen die ruim zijn opgezet. Het is een kleinschalig
woonzorgcentrum dat rust en gezelligheid uitstraalt.

Appartementen de Wenning

Wonen en leven

•	48 driekamerappartementen (65 m2)
Indeling: ruime woonkamer met keukenblok
(incl. koelkast), slaapkamer, 2e (slaap-)kamer,
badkamer.

•
•
•
•
•
•

Zorgaanbod de Wenning
•	Verzorgingshuiszorg
•	Tijdelijk verblijf
•	Gastendag
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding
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Brochure Wonen - Woonzorgcentrum de Wenning

Restaurant ‘Bij de Buren’
Winkels op loopafstand
Bushalte op loopafstand
Activiteitenprogramma
Kiosk
Huurappartementen

Woonzorgcentrum

Mozaiek in Zuidlaren
Woonzorgcentrum Mozaiek is een modern verzorgingshuis aan de rand van Zuidlaren, gelegen in een landelijke
omgeving. De locatie beschikt over ruime driekamerappartementen van 75 m2. De galerie van Mozaiek presenteert
wisselende tentoonstellingen van gerenommeerde kunstenaars. De locatie heeft ook een eigen theater met 115
zitplaatsen. De programmering wordt verzorgd in samenwerking met De Nieuwe Kolk in Assen.

Wonen en leven

Appartementen Mozaiek
• 	60 driekamerappartementen (75 m )
Indeling: ruime hal met berging (incl. wasmachineaansluiting), gastentoilet, ruime woonkamer met
keuken (incl. voorzieningen voor het aansluiten van
vaatwasser en kookgelegenheid, afzuigkap, koelkast), slaapkamer en 2e (slaap-)kamer, badkamer en
inpandig balkon.
• 	19 éénkamerappartementen voor verpleeghuiszorg
(35 m2)
Indeling: woon/slaapkamer, keukenblok
(incl. koelkast), badkamer.
•	46 aanleunwoningen, tweekamerappartementen
(55-65 m2).
Indeling: woonkamer met keukenblok
(incl. koelkast), aparte slaapkamer, badkamer.
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant ‘Bij de Buren’
Kapsalon
Pedicure
Schoonheidssalon
Fysiotherapiepraktijk
Fitnessruimte
Theater
Galerie
Sport- en spelruimte
Activiteitenprogramma
Winkel
(Vergader)zalen
Huurappartementen

Zorgaanbod Mozaiek
• 	 Verzorgingshuiszorg
• 	 Verpleeghuiszorg (psychogeriatrisch)
• 	 Tijdelijk verblijf
• 	 Dagverzorging (voor extern)
• 	 Gastendag
• 	Persoonlijke verzorging en verpleging
of zorg thuis (thuiszorg)
• 	 Individuele begeleiding

Woonzorgcentrum Mozaiek - Brochure Wonen
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“Ik woon
zelfstandig,
maar heb
zorg in de
buurt”

Mevrouw Koops-Van ‘t Jagt:
“Ik woonde hier eerst tijdelijk,
maar huur nu een appartement
in de Amstel. Dit bevalt erg
goed. Zorggroep Drenthe helpt
me daar waar nodig, zoals in
het huishouden. Ik woon dus
zelfstandig, maar heb zorg in de
buurt. Dat geeft me een veilig en
vertrouwd gevoel.”

Bij Zorggroep Drenthe
wonen, hoe gaat het
in zijn werk?
Wilt u bij Zorggroep Drenthe wonen? Dan kunt u bij ons
huren met of zonder zorgaanvraag. Hieronder leest u hoe
dat in zijn werk gaat.
Wonen in een woonzorgcentrum
Wilt u komen wonen in een woonzorgcentrum van Zorggroep
Drenthe, neemt u dan contact op met onze afdeling Cliëntadvisering,
telefoonnummer (0592) 33 12 32. Voor opname in het woonzorgcentrum heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig
heeft.
Aanvragen indicatie
Als u wilt, kunnen wij de indicatie voor u aanvragen. Hiervoor kunt
u contact opnemen met onze maatschappelijk werker via telefoon
nummer (0592) 33 12 32. Wilt u de indicatie zelf aanvragen, neemt
u dan contact op met het CIZ via telefoonnummer (088 ) 789 10 00 of
www.ciz.nl. Bij het beoordelen van uw aanvraag houdt het CIZ rekening met uw persoonlijke situatie.
Bespreek uw behoefte aan zorg altijd eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk verschillende wetten en voorzieningen
om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms hebben
deze voorzieningen voorrang op de Wet langdurige zorg (Wlz).
Eigen bijdrage
Voor sommige zorgvoorzieningen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen
bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals
uw inkomen, de hoeveelheid en soort zorg die u nodig heeft en de
gemeente waar u woont.

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz)
is er voor mensen die de hele
dag intensieve zorg of
toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen
met vergevorderde dementie
of mensen met een ernstige
verstandelijke, lichamelijke
of zintuiglijke beperking.
Wmo
De Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) wordt
uitgevoerd door gemeenten.
Het doel is om mensen deel
te laten nemen aan de
samenleving. Voor degenen
die hierbij problemen onder
vinden, zoals ouderen en
mensen met een beperking,
biedt de Wmo voorzieningen
en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
of een aanpassing aan de
woning.

Voor bepaalde activiteiten die in het woonzorgcentrum georganiseerd
worden, kunnen we u om een eigen bijdrage vragen. Ook extra gevraagde dienstverlening, zoals meer uren zorgverlening die niet uit de
Wlz bekostigd worden, worden doorberekend.
Meer informatie over de zorgmogelijkheden vindt u in onze brochure
zorg of op www.zorggroepdrenthe.nl
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Wachtlijst
Als u een indicatie heeft en wilt wonen in één van de
woonzorgcentra van Zorggroep Drenthe, dan wordt
u op een wachtlijst geplaatst. Ook als u dringend op
zoek bent naar een zorgappartement in een woonzorg
centrum.
De wachtlijst werkt als volgt:
In principe gaan we uit van de urgentie van uw verhuizing. Als er meer mensen met een gelijke urgentie
op de wachtlijst staan, dan wordt degene die zich het
eerst heeft aangemeld het eerst geplaatst. Als u op de
wachtlijst staat, zullen we u of uw familie/mantelzorgers
regelmatig benaderen om de huidige situatie te bespreken. Op die manier houden we de wachtlijst actueel.
Zodra u bovenaan de wachtlijst staat en er een zorgappartement in het woonzorgcentrum voor u vrijkomt,
nemen wij contact met u op. We maken een afspraak
om de verhuizing naar het woonzorgcentrum in gang
te zetten. Op www.zorggroepdrenthe.nl vindt u een
overzicht van de wachtlijsten voor onze verschillende
locaties.

Huurappartementen
De ruime appartementen van Zorggroep Drenthe kunt
u zonder of met een kleine zorgvraag huren. U hoeft
zich niet in te schrijven bij een woningbouwvereniging
om hiervoor in aanmerking te komen, u kunt zich
gewoon aanmelden bij Zorggroep Drenthe.
Onze woonconsulenten kunnen u alles vertellen over
de mogelijkheden en beschikbaarheid van onze
huurappartementen. Vraag een vrijblijvend gesprek
aan via telefoonnummer (0592) 33 12 32 of vul het
contactformulier in op onze website.
Wachtlijst
Voor sommige locaties van Zorggroep Drenthe zijn
er ‘wens-wachtenden’, dat wil zeggen mensen die
wachten op een specifiek appartement. Op www.
zorggroepdrenthe.nl vindt u een overzicht van de
wens-wachtenden voor onze locaties.
Huurprijzen
De huurprijzen voor appartementen in de woonzorgcentra en appartementencomplexen van Zorggroep
Drenthe liggen tussen € 450,- en € 1.200,-, afhankelijk
van de grootte van het appartement en de faciliteiten
binnen de locatie. Naast de huur van uw appartement
22
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betaalt u servicekosten, voor onder andere energie in
uw appartement, energie en schoonmaak algemene
ruimten en CAI (kabel TV). In ieder woonzorgcentrum
kunt u tegen betaling gebruik maken van de services
van Zorggroep Drenthe, zoals huishoudelijke zorgverlening, maaltijdservice en klussendienst. De meeste
woonzorgcentra hebben een winkel, een restaurant,
een kapper, een bibliotheek en een eigen fitnessruimte.
Kom gerust een keer langs om een appartement te
bekijken en de sfeer te proeven. U bent van harte
welkom!

“Elke dinsdagmiddag
spelen we
koersbal
met elkaar”
Op alle locaties doen we onder
andere aan koersbal. Een leuke
activiteit waar bewoners het
samen erg naar hun zin hebben.
Daarnaast staan ook activiteiten
als sjoelen, Wii- spel en verschillende workshops op het
programma.

Ontzorgd verhuizen
Als u opziet tegen de verhuizing naar een aanleunwoning of (senioren)appartement, biedt ‘Ontzorgd
verhuizen’ uitkomst. In samenwerking met ‘Ontzorgd
verhuizen’ nemen wij u alle rompslomp van een
verhuizing graag uit handen. Wij helpen u verhuizen.
Van in- en uitpakken van uw spullen tot het ophangen
van klokken, lampen en schilderijen. Van het opleveren
van de oude woning tot het schoonmaken, schilderen,
stofferen en inrichten van de nieuwe woning. Van het
doorgeven van adreswijzigingen tot het aansluiten van
telefoon, computer en tv.
Bij Zorggroep Drenthe wonen - Brochure Wonen
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Er is altijd wat te doen bij
Zorggroep Drenthe

Woonzorgcentrum de Vijverhof
in Assen, de Wenning in Rolde en
Mozaiek in Zuidlaren organiseren
gastendagen voor iedereen die
graag wat meer onder de mensen
wil komen en op zoek is naar een
leuke dagbesteding.

Zorggroep Drenthe vindt uw algehele welzijn belangrijk. Er is dan ook
altijd wat te doen in onze locaties. Zowel bewoners als omwonenden
kunnen gebruik maken van onze faciliteiten of deelnemen aan
activiteiten.
Gastendag voor thuiswonende cliënten
U woont thuis en u bent zelfstandig, maar u wilt graag wat meer contact met andere mensen. De gastendag is
dan misschien iets voor u. Woonzorgcentrum de Vijverhof in Assen, de Wenning in Rolde en Mozaiek in Zuidlaren
organiseren van maandag tot en met vrijdag gastendagen voor iedereen die graag wat meer onder de mensen wil
komen en op zoek is naar een leuke dagbesteding. Tijdens de gastendag bent u te gast in ons woonzorgcentrum
en kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten.
De gastendag is bedoeld voor:
• Ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen en er graag
een dagje uit willen zijn.
• Ouderen die graag activiteiten ondernemen met leeftijdsgenoten.
• Ouderen die anders (dagelijks) door een mantelzorger worden verzorgd.
Voor de gastendag heeft u geen indicatie nodig.
De kosten bedragen € 20,00 per dag (inclusief warme maaltijd).
Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.zorggroepdrenthe.nl/gastendag of neem contact op met één van de locaties.
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Bij de Buren
Onder de naam ‘Bij de Buren’ bieden we allerlei
activiteiten en faciliteiten aan in onze locaties. Voor
onze cliënten, maar ook voor onze buren! Hierdoor
staan we midden in de samenleving en zijn onze locaties een ontmoetingsplek voor de buurt.
‘Bij de Buren’ is er altijd wat te doen. Zo hebben we
een winkel, een kapsalon, een pedicure en een gezellig
restaurant waar u heerlijk kunt eten. Ook kunt u gezellig biljarten in de biljartzaal. We verhuren zalen waar u
- bijvoorbeeld - uw verjaardag kunt vieren. Ook voor de
catering kunt u bij ons terecht. Binnen de locaties wordt
er van alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops
tot film- en toneelavonden, muziek en fitness. Iedereen
is welkom en mag meedoen! U vindt het complete ‘Bij
de Buren’ aanbod op www.bijdeburen.nl
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Theater
In Theater Mozaiek kunt u genieten van
mooie, intieme theatervoorstellingen
en muziekoptredens die in samenwerking met Theater De Nieuwe Kolk voor
u zijn samengesteld. Cabaret, muziek of
toneel, u vindt het allemaal in het Theater
Mozaiek Zuidlaren! Maak van uw theaterbezoek een compleet avondje uit! Geniet
voorafgaand aan de voorstelling van een
3-gangen-theaterdiner.
Wilt u meer weten?
Ga naar www.theatermozaiekzuidlaren.nl
voor meer informatie over de mogelijk
heden en het programma van Theater
Mozaiek. Hier kunt u ook uw kaarten
reserveren.
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Reisgids
Speciaal voor cliënten en leden van Zorggroep Drenthe is er de
reisgids, een uitgebreid (reis)programma met voor elk wat wils!
Van diverse voorstellingen in ons prachtige Theater Mozaiek in
Zuidlaren tot het Hunebedmuseum in Borger, van een dagje op de
camping tot een bezoek aan het Trommeltjestheater van Hennie Kuijer
in Ruinen.
Bij Zorggroep Drenthe gaat u op reis met de zekerheid van
verzorgende of verpleegkundige ondersteuning. Dát is waarmee wij
ons onderscheiden van andere reisaanbieders. Ook als u zorg nodig
heeft of slecht ter been bent, kunt u met een gerust hart mee op reis.
U vindt het programma van de reisgids op www.zorggroepdrenthe.nl/
reisgids
Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met ons op via telefoonnummer
(0592) 33 12 32.

Ledenpas
Met de ledenpas van Zorggroep Drenthe krijgt u korting op producten
en diensten bij verschillende bedrijven, zoals korting op verzekeringen
bij Univé of gratis gebruik van krukken of een rollator van Vegro.
Ook zijn er altijd verschillende seizoensgebonden kortingsacties.
Op www.zorggroepdrenthe.nl vindt u een overzicht van alle voordelen
en kortingen.
Lid worden?
Download het inschrijfformulier via onze website www.zorggroepdrenthe.nl
of neem contact op met ons via telefoonnummer (0592) 33 12 32.

Ledenpas
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Meer informatie
Heeft u vragen over wat Zorggroep
Drenthe voor u kan doen of wilt u
een afspraak maken? Neemt u
dan contact met ons op:
Telefoon
(0592) 33 12 32
E-mail
clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl
Website
www.zorggroepdrenthe.nl

Industrieweg 15 9402 NP Assen T. (0592) 33 12 32
E. info@zorggroepdrenthe.nl www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

