Wonen in een
woonzorgcentrum
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WONEN IN EEN WOONZORGCENTRUM
l’escaut woonservice biedt zelfstandige huurwoningen aan in de volgende
woonzorgcentra: Theo van Doesburg, Ter Reede en de Gouwe Tuyn (Oost- Souburg).
In een woonzorgcentrum woont u zelfstandig met alle privacy die daarbij past.
Indien u zorg nodig heeft, is hulp en ondersteuning dichtbij. Zo kunt u bijvoorbeeld
gebruik maken van thuiszorg of hulp in de huishouding. In uw woning beschikt u over
personenalarmering, zodat u ook 's nachts hulp kunt inroepen als dit nodig is. Dat
geeft wel zo'n veilig gevoel. Ook kunt u gebruikmaken van de maaltijdservice aan
huis of mee eten in de recreatiezaal.

WOONZORGCENTRUM
THEO VAN DOESBURG
Wonen in Theo van Doesburg
Theo van Doesburg telt 48 appartementen die gebouwd zijn
rondom een overdekte binnentuin. Ieder appartement bestaat uit:
een woonkamer met open keuken;
een slaapkamer, een ruime badkamer;
een hobby- of logeerkamer;
een ruime hal;
Inpandige bergruimte ( geen eigen berging);
Sommige appartementen hebben een eigen tuin of balkon
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Activiteiten
In het complex is een recreatiezaal aanwezig en een bibliotheek. De binnentuin is overdekt en
voorzien van een groot terras. Elke dinsdagochtend is er een koffieochtend waar u met de andere
bewoners kunt bijpraten. Bij mooi weer kunt u genieten op het terras buiten of meehelpen bij het
onderhouden van de tuin.
Het complex heeft de volgende kenmerken:
65+ complex;
Rolstoel toe- en doorgankelijk;
Gezamenlijke binnentuin;
Gezamenlijke fietsenberging;
Mogelijkheid tot opladen van scootmobiel;
WVO Zorg op locatie;
	Personenalarmering zit verbonden aan de huistelefoonaansluiting.
De afname hiervan is verplicht in dit complex.
Locatie centraal, dichtbij het centrum, boulevard, gemeentehuis, bakker.
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WOONZORGCENTRUM
TER REEDE
Woonzorgcentrum Ter Reede ligt in een rustige, groene wijk, vlakbij de boulevard
van Vlissingen. In het centrum zijn twee verpleeghuizen en huur- en koopwoningen
voor zelfstandig wonen aanwezig. Het sfeervolle Atrium dient als ontmoetingsplek
voor iedereen.

Wonen in Ter Reede
Op de locatie Ter Reede vindt u appartementen van verschillende
grootte en prijsklasse. Een appartement bestaat uit:
een woonkamer en keuken;
1 of 2 slaapkamers;
douche met toilet;
een balkon (open dan wel inpandig);
	inpandige bergruimte met wasmachine aansluiting (i.v.m. geen
eigen berging).
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Activiteiten
In het Atrium vinden regelmatig optredens plaats voor jong en oud: van klassieke
concerten tot popkoren en van accordeonisten tot jazzmuzikanten. Daarnaast zijn
er vele verenigingen en clubs actief, zoals voor koersbal en biljarten, schilderen,
bloemschikken en Tai Chi. Veel activiteiten worden georganiseerd, dus u hoeft zich
nooit te vervelen. U kunt de drukte opzoeken of uw eigen rustige woonruimte.
Het complex heeft de volgende kenmerken:
55 + complex;
Rolstoel toe- en doorgankelijk;
	Atrium, lunch café, avond eten mogelijk, gezellig koffie drinken met elkaar;
	Inpandig in het gebouw een kapper, bakker, supermarkt en fitness club aanwezig;
	WVO Zorg op locatie;
	Personenalarmering mogelijk;
	Gezamenlijke fietsenberging, mogelijkheid tot opladen van scootmobiel;
	Locatie dichtbij de boulevard.
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WOONZORGCENTRUM
DE GOUWE TUYN
Woonzorgcentrum De Gouwe Tuyn ligt net buiten het centrum van Oost-Souburg.
De locatie heeft haar naam te danken aan de riante, overdekte binnentuin. De tuin
en de grote vijver in de buurt maken het een heerlijk rustige plek om te wonen.

Wonen in De Gouwe Tuyn
Om de binnentuin zijn 76 huurappartementen aanwezig van
verschillende grootte. Elk appartement bestaat uit:
een woonkamer en keuken;
2 slaapkamers;
een douche met toilet en wastafel;
	Inpandige bergruimte met wasmachine aansluiting
(i.v.m. geen eigen berging).
Als u op de begane grond woont, heeft u een zitje voor uw
appartement. Als u op de eerste verdieping woont, dan heeft
u een balkon. In het gebouw is een lift aanwezig en u vindt er
een fietsenstalling. Aan de overkant van de straat is een ruime
parkeergelegenheid voor uw auto of die van bezoekers.
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Activiteiten
Tegenover de ingang van het complex is een recreatieruimte te vinden
waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. U kunt deelnemen
aan koersbal-, sjoel- en spelmiddagen en er zijn themabuffetten, zoals
een Aziatisch buffet of een mosselavond. In de binnentuin zijn er ook
geregeld dans- en muziekoptredens. De tuin behoeft ook onderhoud dus
mocht u groene vingers hebben, dan bent u welkom om te helpen in het
onderhoud.
Het complex heeft de volgende kenmerken:
55+ complex;
Rolstoel toe- en doorgankelijk;
Gezamenlijke fietsenberging en ruimte om scootmobiel op te laden;
WVO Zorg op locatie;
Personenalarmering mogelijk;
Supermarkt Jumbo op loopafstand.
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INSCHRIJVEN
Op de website www.zuidwestwonen.nl kunt u zich
inschrijven als woningzoekende. Als er een woning
vrijkomt in een van de complexen bieden we die
aan op deze website.

L’ESCAUT WOONSERVICE
Hermesweg 13,
4382 ND Vlissingen
info@lescaut.nl
0118-42 23 00

Indien u een zorgindicatie heeft, kunt u contact
opnemen met WVO zorg op tel.: 0118- 44 86 78.
WVO zorg wijst ook een deel van de woningen toe*
* A ls er een woning vrij komt in de complexen wijzen l’escaut
woonservice en WVO zorg de woningen om en om toe.

Inschrijven voor een huurwoning op Walcheren?

WWW.ZUIDWESTWONEN.NL
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