Omdat u zolang mogelijk samen
wilt blijven wonen

“Je hebt de vrijheid”
Meneer Luitgaarden: “Toen het met mijn vrouw niet meer ging thuis, vonden we
uiteindelijk deze plek. We wilden graag samen blijven en dat kan hier. We wonen hier
heerlijk. Een appartement van alle gemakken voorzien, een prachtig uitzicht op de
vijver en de golfbaan. En fijne mensen om ons heen.”
Mevrouw Luitgaarden: “Er wordt goed voor ons gezorgd en het eten is echt goed.”
Meneer vult aan: “De medewerkers zijn heel prettig in de omgang en hebben de tijd.
Je kunt gewoon eerlijk zijn. We zijn echt blij met deze mogelijkheid. Onze oude buren
wonen hier nu ook. Iedere ochtend drinken we samen koffie. Onze kinderen en kleinkinderen
komen elke week langs. We hebben de vrijheid.”

Partnerappartementen in Park Zuiderhout
Omdat u zolang mogelijk samen wilt blijven wonen.
Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk
wonen in een prachtig stukje natuur. De ideale locatie om het leven te
vieren, daar zijn we volledig op ingericht. Wij bieden services op het gebied
van Wonen, Vieren van het Leven en Ondersteuning & Zorg. U vindt ons
in Teteringen, op een steenworp afstand van Breda en Oosterhout.
Partnerappartementen
In Park Zuiderhout bevinden zich dertig tweekamerappartementen bestemd voor partners die samen
willen blijven wonen en waarvan tenminste één van de twee zorgbehoevend is en een Wlz-indicatie heeft.
Partners kunnen op deze manier nog langer samen blijven wonen, ook als er ondersteuning nodig is.

Ondersteuning op maat
Wij bieden beide partners ondersteuning op maat. We kijken wat past bij de interesses en behoeftes
van de partners. Eigen regie staat daarbij centraal.
• zinvolle daginvulling
• activiteiten en clubs
• ondersteuning en zorg

We ontzorgen u
De partner kan meeliften en zo bij haar/zijn zorgbehoevende partner blijven wonen.
Als één van de partners intern moet doorverhuizen of overlijdt, kan de andere partner ook zonder indicatie - in Park Zuiderhout blijven wonen.
We ontlasten u in de zorg voor uw geliefde. U kunt beiden genieten van de activiteiten en
mooie omgeving die Park Zuiderhout u biedt. We delen de geplande zorg en u kunt 24 uur per dag,
7 dagen per week een beroep op ons doen bij calamiteiten. Hulp is altijd dichtbij.

We nodigen u uit

Neem contact met ons op. Onze relatiebeheerders geven u graag alle
benodigde informatie. Zij komen op verzoek bij u thuis voor een kennismaking
of ontvangen u graag in Park Zuiderhout.
E relatiebeheer@parkzuiderhout.nl
T (076) 578 40 00
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen
www.parkzuiderhout.nl

