Aangenaam ouder worden
met Seniorenpartner
de Wijngaerd
De Wijngaerd staat al ruim 50
jaar midden in de Drimmelense
samenleving als begrip voor de
zorg voor ouderen en heeft zich
ontwikkeld tot een moderne
aanbieder van zorg en diensten.
Ouderen stellen er prijs op om in
hun eigen omgeving te kunnen
blijven wonen, ook als hierbij
onder-steuning en zorg nodig is.
De Wijngaerd wil hier als
zelfstandige lokale organisatie
invulling aan geven door het
mogelijk te maken om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen.
Als dit echt niet meer mogelijk
is, zijn diverse combinaties van
beschermd wonen en zorg
beschikbaar.
Wij zijn een laagdrempelig
ontmoetingspunt waar ouderen
terecht kunnen met alle vragen
over ondersteuning en zorg of
voor een gezellige activiteit.
Wij zorgen voor een oplossing en
regelen alles voor u.
U bent ook van harte welkom in
onze mooie moderne locatie voor
ontmoetingen en gezelligheid.

Wat betekent
Seniorenpartner?
Wij werken volgens het concept
van Seniorenpartner.
De bedoeling is dat wij met u
een langdurig partnerschap
willen aangaan om aangenaam
ouder te worden. Wij luisteren
naar uw wensen en helpen met
de best passende ondersteuning.
De Wijngaerd biedt persoonlijk
gerichte zorg en welzijn. Dit
varieert van zelfstandig en veilig
wonen, beschermd wonen in
aanleunwoningen en verpleeghuis-appartementen tot
begeleiding in de laatste
levensfase. Het grote voordeel
hiervan is dat u bij verandering
van de situatie geen nieuwe
zoektocht hoeft te ondernemen
langs loketten of zorgverleners.
Persoonlijke informatie
Deze brochure geeft algemene
informatie over wat de
Wijngaerd te bieden heeft.
Iedere situatie is anders en
daarom kunt u voor meer
persoonlijke informatie terecht
bij onze cliëntensservice.
Zelfstandig thuis wonen:
prima!
De overheid stimuleert dat
ouderen langer thuis moeten
kunnen blijven wonen, ook als
daar extra zorg of ondersteuning
voor nodig is.
De Wijngaerd levert zorg en
diensten bij u thuis in uw eigen
woning. Daarnaast biedt de
Wijngaerd in samenwerking met
Woningcorporatie Woonvizier,
huurwoningen aan in
zogenaamde aanleunwoningen in
Jasmijnstraat, Fresiastraat en
Prinsenpolderstraat.
Voor deze woning is een
zorgindicatie nodig.
Deze woningen zijn aangepast
voor zorgverlening en u kunt
binnendoor op korte afstand alle
voorzieningen van de Wijngaerd
bereiken, ook als u wat minder
goed ter been bent of
rolstoelafhankelijk.
U kunt hiervoor in aanmerking
komen door inschrijving via
verhuurder Woonvizier.

Als zelfstandig wonen niet meer
lukt en u 24-uurs zorg nodig
heeft, kunt u een indicatie
krijgen voor beschermd wonen in
ons verpleeghuis.

Wij zijn één van de
voorkeursaanbieders van de
gemeente Drimmelen.
Wij hebben professionele
medewerkers met een goed oog
voor uw situatie die verder
kijken dan schoonmaken. Zij
kunnen naast schoonmaak ook
adviseren over alle
mogelijkheden die de Wijngaerd
biedt.

Maar wat als het niet (meer)
lukt ?
Als het niet meer lukt op eigen
kracht en ondersteuning van het
eigen netwerk, is een eerste
mogelijkheid om gebruik te
maken van gemaksdiensten die
de Wijngaerd aanbiedt onder de
naam Service Plus Diensten.
Maak een keuze uit onze
catalogus om het leven wat
makkelijker te maken. Denk
hierbij bij voorbeeld aan
personenalarmering. Hiermee
kunt u direct iemand bereiken
als er iets onverwachts gebeurt.
Een geruststellend idee voor u
en uw naasten. Een volgende
stap kan zijn het aanvragen van
een WMO-indicatie bij de
gemeente Drimmelen. Na het
verkrijgen van een indicatie kunt
u kiezen voor bij voorbeeld hulp
bij huishouding en dagbegeleiding van de Wijngaerd.

Dagbegeleiding en
Boerentuin
U wilt uw dag op een zinvolle
manier indelen en sociale
contacten opbouwen en
onderhouden. Mogelijk dat dit u
zelf niet lukt door uw leeftijd,
ziekte of een beperking.
Dagbegeleiding is soms ook
mogelijk om de mantelzorger(s)
te ontlasten. En dat alles in een
omgeving en sfeer waarin u zich
hopelijk thuis zult voelen.
U komt weer in contact met
leeftijdsgenoten uit uw eigen
woonomgeving. De kans bestaat
zelfs dat u hen misschien nog
van vroeger kent.
Om in aanmerking te komen
voor onze dagbegeleiding dient u
bij het WMO-loket van de
gemeente een beschikking aan
te vragen. Mocht u daar niet toe
in staat zijn, dan kunt u contact
opnemen met ons
cliëntenservicebureau.

Hulp bij huishouding
Een opgeruimd en schoon huis
maakt langer zelfstandig wonen
makkelijker. U vraagt hulp bij
huishouden aan bij het WMOloket van de gemeente of
particulier/PGB rechtstreeks bij
de Wijngaerd.

De Boerentuin biedt de
mogelijkheid om lekker in de
buitenlucht actief deel te nemen
aan het werken in de tuin maar
ook vanuit je stoel.

Er is een moestuin gerealiseerd
in de binnentuin en er wordt
kleinvee gehouden.
Binnen in het tuinhuis worden
seizoensgebonden activiteiten
uitgevoerd zoals bloempotten
verpotten of plantjes kweken.
Wijkverpleging
Wijkverpleging thuis is mogelijk..
Dit wordt geregeld vanuit een
indicatie voor langdurige zorg
(WLZ-indicatie). Als dit niet meer
voldoet, is verpleeghuiszorg een
volgende mogelijkheid.
Verpleging en verzorging thuis is
onderdeel van het basispakket
van uw zorgverzekering, er geldt
geen eigen risico voor. Onder
wijkverpleging valt verpleging en
verzorging die u thuis krijgt.
Onze wijkverpleegkundige
bekijkt samen met u en
eventueel uw arts, welke zorg u
precies nodig heeft.
Verpleeghuiszorg
Als zelfstandig thuis wonen echt
niet meer gaat, dan heten wij u
van harte welkom in uw eigen
appartement in de Wijngaerd.
Wij stellen alles in het werk om
de overstap zo zorgeloos
mogelijk te laten verlopen.
De Wijngaerd heeft gekozen voor
kleinschalig wonen, dit
waarborgt privacy en intimiteit
voor elke cliënt en gezamenlijkheid wanneer gewenst is.
Wij beschikken over 7 moderne
woningen (gerenoveerd in 2017)
van 8 éénpersoonsappartementen. Een woning
bestaat uit een gezamenlijke
woonkamer met keuken en een
groot buitenterras. Zo kunt u in
de woning een afwisselende
dagbesteding invullen.
Daarnaast staan alle faciliteiten
van de Wijngaerd ter beschikking
voor veel aangename
momenten.
Wilt u hiervoor in aanmerking
komen, dan moet u in het bezit
zijn van een WLZ
(Wet Langdurige Zorg) indicatie.
Heeft u deze nog niet, dan helpt
onze cliëntenservice u graag.

Locatie en
Bereikbaarheid
Seniorenpartner
De Wijngaerd is gelegen aan
Cyclaamstraat 2A in Made,
direct aan het gezellige
winkelplein Den Deel.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de cliëntenservice,
zij helpen u graag verder.
Seniorenpartner
de Wijngaerd
Cyclaamstraat 2A
4921 JC Made
Telefoon receptie
0162-241200
Telefoon cliëntenservice
0162-241338
E-mail csb@dewijngaerd.nl
Website www.dewijngaerd.nl

Waarom kiezen voor
dagbegeleiding bij
seniorenpartner
de Wijngaerd?

Ontmoetingen en activiteiten
binnen de Wijngaerd

 Kleine groepen met
individuele aandacht door
deskundig personeel.

Met vrijwilligers zijn er “kleine
verenigingen” actief in de
Wijngaerd waarbij iedereen aan
kan sluiten zoals bij sjoelen,
bingo, schilderen,
bloemschikken,
muziekmiddagen,
creatieve werkplaats,
maandelijks themadiner,
bewegen voor ouderen,
wekelijks zangkoor, kaarten en
activiteiten in onze boerentuin.
Ook bij speciale activiteiten zoals
Sinterklaas, Kerst, enz., kan
aangesloten worden.

 De mogelijkheid om contacten
aan te gaan onder het genot van
een ‘bakske’.
 Een plezierige
vrijetijdsbesteding oftewel een
mooie gelegenheid een hobby
weer op te pakken of een nieuwe
te ontdekken.
 Gebruik maken kapsalon,
pedicure, tandarts, klein
winkelassortiment, fysiotherapie
en bewegen voor ouderen.

Mimakkers

Samen eten en ontmoeten
De Wijngaerd biedt voor
iedereen de mogelijkheid om
tussen de middag een warme
maaltijd gezamenlijk te nuttigen
in ons restaurant.

Uitvaartzorg

De miMakkers van
Seniorenpartner de Wijngaerd
zetten zich in voor iedereen met
een cognitieve of verstandelijke
beperking. Zij komen in iedere
gewenste woonomgeving op
bezoek.
Contact maken van Hart tot Hart
met een lach en een traan, zo
beleven zij de mooiste tijden en
de leukste momenten.

Een speciale afscheidskamer is
ingericht zodat nabestaanden
afscheid kunnen nemen “in eigen
huis” en in alle rust samen
kunnen zijn met hun dierbare
overledene. Afscheidskamer
Magnolia biedt mogelijkheden
voor rouwbezoek, avondwake of
condoleance en beschikt over
een aangrenzende sfeervolle
ruimte waar de overledene kan
worden opgebaard. Wij hebben
een samenwerking met Cadens
uitvaartzorg, zij kan de gehele
uitvaart voor u verzorgen.
U bent echter te allen tijde vrij
om een andere uitvaartverzorger
te kiezen.

Werken bij de Wijngaerd

Wil jij samen met je collega’s
onze cliënten een optimale
kwaliteit van leven bieden?
Vind je het werken in een kleine
organisatie met korte lijnen en
kleinschalige teams prettig?
Dan ben je bij ons van harte
welkom.
Vacatures staan vermeld op
onze website dewijngaerd.nl

