De Groene Hoven
alle voorzieningen in de buurt!
De Groene Hoven in Kerschoten kent veel
verschillende woningen, variërend van koopen huurwoningen en -appartementen in
de sociale- en vrije sector tot kleinschalige
woonvormen. Een voorbeeld hiervan is een
(gesloten) woonvorm voor mensen met
dementie. In De Groene Hoven kunt u zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Zorgappartementen
De appartementen zijn ruim, met twee
slaapkamers, een badkamer, een tweede toilet
en een balkon. De entree is beveiligd door een
afgesloten deur.

Voorzieningen
In De Groene Hoven is het thuiszorgteam van de
Zorgmensen aanwezig voor 24-uurs zorg op
afroep. Hiervoor neemt u alarmering af van
de Zorgmensen. In De Groene Hoven kunt
u verzorgd en veilig wonen. Een greep uit
het aanbod van diensten en voorzieningen
in De Groene Hoven: ontmoetingsruimte,
buurtcentrum, servicepunt, kinderdagverblijf,
sportruimte, thuiszorg, fysiotherapeut,huisarts
en apotheek. In het buurtcentrum kunt u van
alles doen, zoals samen eten, naar de bingo of
een filmavond. Voor meer informatie over het
buurtcentrum en het programma kijkt u op
www.degroenehoven.nl of op
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.

58 zorgwoningen aan de Marconistraat 51 t/m 187

Plattegrond
zorgwoning De Groene Hoven

De Symfonie
verzorgd en veilig wonen
De Symfonie is een zelfstandig wooncomplex.
Het bestaat uit drie woonlagen en woningen
op de begane grond. In de algemene
ruimte, het Symfonium, kunt u gezamenlijk
koffie drinken. Deze ruimte kunt u ook zelf
afhuren. Er is ruime parkeergelegenheid
en het winkelcentrum Schubertplein ligt
op loopafstand. Er is een bushalte in de
nabijheid.
Zorgappartementen
De woningen zijn ruim opgezet en goed
toegankelijk voor minder validen. U heeft
hier twee slaapkamers, een eigen berging en
een balkon. Als u een scootmobiel heeft, kunt
u deze stallen. U bereikt uw woning via een
overdekt atrium en een gezamenlijke entree die
afgesloten is voor onbevoegden.

Voorzieningen
In de Symfonie is het thuiszorgteam van de
Zorgmensen aanwezig en kan er 24-uurs zorg
op afroep gerealiseerd worden. Hiervoor neemt
u alarmering af van de Zorgmensen. U kunt
hierdoor verzorgd en veilig wonen. Er is ook
een dagopvang aanwezig, waar u gebruik van
kunt maken als u hiervoor een indicatie heeft.
Voor dagactiviteiten kunt u terecht bij het
naastgelegen woonzorgcentrum Sainte Marie.
Hier is een ontmoetingsplek gerealiseerd. Op
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u hier
meer informatie over.

54 zorgwoningen aan het Elizabethshof 4 t/m 110

Plattegrond
zorgwoning De Symfonie

Nieuw Zuidzicht
verzorgd en veilig wonen
Veel bewoners wonen al jarenlang met
veel plezier in het appartementencomplex
Nieuw Zuidzicht. De woningen zijn goed
toegankelijk voor minder validen. In
de algemene ruimte, de Drempel, kunt
u gezamenlijk koffie drinken. U kunt
deze ruimte ook zelf afhuren. Er is ruime
parkeergelegenheid en het winkelcentrum
Hart van Zuid ligt op loopafstand. Voor het
complex bevindt zich een bushalte.

Voorzieningen
In Nieuw Zuidzicht is het thuiszorgteam van de
Zorgmensen aanwezig en kan er 24-uurs
zorg op afroep gerealiseerd worden. Hiervoor
neemt u alarmering af van de Zorgmensen.
De wijkverpleegkundige stelt met u en uw
eventuele mantelzorger de zorgvragen vast
en beschrijft deze in een zorgplan. U kunt hier
verzorgd en veilig wonen.

Zorgappartementen
De woningen zijn ruim opgezet en hebben twee
slaapkamers en een balkon. U bereikt uw woning
via een gezamenlijke entree die afgesloten is
voor onbevoegden.

35 zorgwoningen aan de Roekenhof 1 t/m 49 en 780 t/m 798

Plattegrond
zorgwoning Nieuw Zuidzicht

Kristal
zorgeloos wonen en blijven wonen!
In het Kristal kunt u zorgeloos wonen en
blijven wonen. Er is 24 uur per dag zorg
mogelijk. Alles is binnen handbereik. Ook is
er een (gesloten) voorziening bestemd voor
mensen met dementie.
Zorgappartementen
De 100 woningen zijn verdeeld over vier
woontorens van verschillende hoogte. Er zijn drie
verschillende woningtypes. De appartementen
zijn ruim en voorzien van balkon of dakterras.
De grote badkamer is toegankelijk vanuit
de grootste slaapkamer en er is een tweede
(bezoekers) toilet. De torens en de woningen
zijn prima bereikbaar met een scootmobiel,
rollator of een rolstoel. Ook zijn er op iedere
etage stallingsplaatsen met oplaadpunten voor
scootmobiels. Uw auto kunt u parkeren in de
parkeergarage.

100 zorgwoningen aan de Distelvlinderlaan

Voorzieningen
In het Kristal is een eigen zorgteam aanwezig
en kunt u 24-uurs zorg op afroep ontvangen.
Hiervoor neemt u alarmering af van de
Zorgmensen. U kunt hierdoor verzorgd en veilig
wonen. Het Kristal heeft veel voorzieningen zoals
een zwembad, grand café, thuiszorg, huisarts,
fysiotherapeut, apotheek, supermarkt en een
sporthal. In de ontmoetingsplek op de begane
grond zijn allerlei activiteiten voor de (wijk)
bewoners, zoals klaverjassen, bingo en een
gezamenlijke lunch. Voor meer informatie over
het activiteitenaanbod kijkt u op
www.kristalapeldoorn.nl of op
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl. Ook is er een
Kluspunt, dat door vrijwilligers wordt gerund.
Hier kunt u voor een klein bedrag uw fiets laten
repareren of een klein klusje bij u in huis laten
doen.

Plattegrond
zorgwoning Kristal

De Veste
ruim wonen in een modern complex
In Apeldoorn-Zuid, nabij de Arnhemseweg is
in 2008 een fraai wooncomplex gebouwd met
woningen en appartementen rondom een
gemeenschappelijk binnenplein: De Veste.
Op loopafstand vindt u het winkelcentrum
aan de Schubertlaan en woonzorgcentrum
Sainte Marie. Hier is een ontmoetingsplek
gerealiseerd.
Op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt
u hier meer informatie over.

Voorzieningen
Ook als u afhankelijk bent van zorg is deze
woning een uitkomst. Nabij de Veste is het
thuiszorgteam van de Zorgmensen aanwezig
met 24-uurs zorg op afroep. Hiervoor neemt
u alarmering af van de Zorgmensen. De
wijkverpleegkundige stelt met u en uw
eventuele mantelzorger de zorgvragen vast
en beschrijft deze in een zorgplan. U kunt hier
verzorgd en veilig wonen.

Zorgappartementen
De woningen in de Veste hebben een royale
woonkamer gecombineerd met een eetkamer/
keuken, een grote slaapkamer, een badkamer
en een berging. De woonkamers zijn aan de
buitenzijde gelegen en krijgen veel daglicht
binnen, mede door het aanwezige balkon. Aan
de halzijde heeft u hier bovendien nog een extra
kamer.

11 zorgwoningen aan het Sebastiaanplein 4a t/m 10c

Plattegrond
zorgwoning De Veste

