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Wonen

Welkom

De Uiterton

Vertrouwd en verantwoord

Op korte loopafstand van het overdekte Lelycentre
ligt De Uiterton. De Uiterton is een kleinschalige
woonzorglocatie waarin wonen, zorg en activiteiten
samenkomen.

Woonzorg Flevoland is een organisatie die
een breed aanbod heeft aan zorg, diensten en
welzijnsactiviteiten.
Naast wonen in onze moderne woonzorglocaties
biedt Woonzorg Flevoland – Thuiszorg alle zorg en
diensten die nodig zijn om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan verzorging
& verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding
bij het dagelijks leven, warme maaltijden aan huis,
zorgalarmering en ons speciale zorgteam voor mensen
met dementie. Daarmee zijn wij Thuis in zorg.

Kwaliteit van zorg
Wij vinden de kwaliteit van onze zorg belangrijk.
Het bieden van veilige en verantwoorde zorg en
dienstverlening is dan ook het uitgangspunt van
ons werk. Door de hoge kwaliteit van onze zorg,
hebben wij het Gouden PREZO Keurmerk en het
Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling.
Meer informatie over onze zorg & dienstverlening én
onze organisatie vindt u op www.woonzorgflevoland.nl
John Bos,
Raad van Bestuur

In De Uiterton bieden wij zorgappartementen en aanleunwoningen. Voor mensen met dementie zijn er kleinschalige
groepswoningen waarbij vaste teams van medewerkers de bewoners begeleiden en verzorgen. Ook bieden we appartementen voor een tijdelijk verblijf en mogelijkheden voor dagopvang.

Wonen met zorg

Er zijn vele voorzieningen aanwezig, zoals een kapsalon, winkel
en een restaurant. U kunt deelnemen aan tal van activiteiten.
Wonen in De Uiterton betekent dat u volop kunt genieten.
Iedere dag zijn er tal van activiteiten waar u aan mee kunt
doen. Zoals een digitale fietstocht in een stad naar keuze,
bowlen met de Wii of meezingen met de zangclub.

Fietslabyrinth

Meer informatie over wonen in De Uiterton vindt u op onze
website.

Wilt u meer weten over het wonen in De Uiterton?
Onze klantadviseurs staan u graag te woord.

Woonzorg Flevoland biedt op haar woonzorglocaties verzorging en verpleging in vele vormen. Ons uitgangspunt hierbij is
dat bewoners zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden
en zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden.
Onze medewerkers helpen, verzorgen en ondersteunen hen
waar dat gewenst is. De samenwerking hierin met mantel
zorgers is onmisbaar.
Woonzorg Flevoland heeft in haar woonzorglocaties alles in
huis voor mensen met een zorgvraag.
Ons multidisciplinaire behandelteam met medisch specialisten
en paramedische specialisten zoals psychologen, fysio
therapeuten, ergotherapeuten, logopediste en een
muziektherapeut, biedt u behandelingen op maat.

Heeft u vragen?
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Onze klantadviseurs helpen u graag.
T 0320 - 229 173
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Hanzeborg

De Bolder

Hanzeborg is uniek in Lelystad; een markant gebouw,
midden in de wijk en vlakbij het stadscentrum en
centraal station.

De Bolder biedt een sfeervol en veilig thuis aan de ouder
wordende mens met behoefte aan zowel psychische als
lichamelijke ondersteuning. Hiermee brengen Kwintes
en Woonzorg Flevoland het beste samen uit twee
werelden. Een unieke woonvorm in Flevoland waar alle
zorgfaciliteiten aanwezig zijn, ook als de zorgbehoefte
toeneemt.

Deze woonzorglocatie van Woonzorg Flevoland biedt naast
het wonen vele activiteiten en (zorg- en welzijns)diensten. Het
moderne gebouw heeft een open en prettige uitstraling en het
voldoet aan alle wensen van deze tijd. Wij bieden u graag een
thuisgevoel in een prettige omgeving met alle zorg en aandacht
die u wenst.
Wonen in de Hanzeborg betekent dat u zich midden in de
bruisende omgeving van dit multifunctionele centrum bevindt.
Kinderen uit de wijk komen er zwemmen of gaan naar de kinderopvang, buurtbewoners gaan naar de kapper, fysiotherapie,
doen mee aan activiteiten van Welzijn Lelystad of komen naar de
kunstexpositie kijken. Kortom een gezellige drukte!

In het verwarmde zwembad
kunt u floaten en nog veel meer.

Hanzeborg biedt zeer ruime zorgappartementen voor
zowel een- als tweepersoonshuishoudens. Voor mensen
met dementie zijn er groepswoningen waarbij vaste
teams van medewerkers de bewoners ondersteunen op
het gebied van zorg en welzijn, samen met mantelzorgers
en vrijwilligers.

De Bolder is een beschermde woonvorm voor mensen met
zowel een psychische als een lichamelijke zorgvraag. In deze
woonvorm bieden wij individuele ondersteunende begeleiding,
groepsbegeleiding, dagbesteding, verzorging, verpleging en huishoudelijke ondersteuning. Alle (zorg) faciliteiten zijn aanwezig.
Wanneer uw lichamelijke zorgvraag in de toekomst toeneemt,
kunt u gewoon in De Bolder blijven wonen.
De Bolder is omringd door groen en is rustig gelegen. Er is een lift
in het pand, een stalling voor scootmobielen en er is voldoende
parkeergelegenheid. Op een afstand van ongeveer 100 meter
bevindt zich het multifunctionele gebouw de Hanzeborg van
Woonzorg Flevoland. Hier kunt u gebruik maken van diverse
voorzieningen zoals; het buurthuis, het zwembad, het restaurant,
de kapsalon en de winkel. Tevens is het winkelcentrum van
Lelystad, het bus- en treinstation dichtbij gelegen.

Wilt u meer weten over het
wonen in de Hanzeborg? Onze
klantadviseurs staan u graag te
woord.
4 | Wonen

T 0320 - 229 173
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Vergeten Landleven
Wakker worden met een vers geraapt eitje als ontbijt. Vrij uitzicht over de landerijen en de geur van verse bloemen.
Als bewoner van Vergeten Landleven ervaart u dit iedere dag.

Vergeten Landleven is een kleinschalige woonvorm voor
mensen met dementie en is gelegen in de Lelystadse wijk
Groene Velden. Zij biedt een thuis in een landelijke en ruime
omgeving waar het samen leven en de natuur onderdeel
uitmaken van het dagelijkse leven. In de gezamenlijke keuken
en woonkamer wordt het leven van alle dag geleefd.
Recreëren kan naar eigen wens. De belevingsgerichte tuin
is speciaal ontworpen voor mensen met dementie. Op het
erf kunnen bewoners genieten van het groen, kleine klusjes
uitvoeren of helpen met het verzorgen van de dieren.
Familie is van harte welkom om mee te doen aan de
dagelijkse activiteiten. Wat dacht u bijvoorbeeld van samen
koken met groente van eigen kweek?
Vergeten Landleven biedt een omgeving waar u of uw
familielid prettig, veilig en beschermd kan wonen en
naar behoefte gebruik kan maken van onze zorg- en
dienstverlening. Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt, zijn
alle voorzieningen aanwezig.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woonzorg
Flevoland via telefoonnummer (0320) 229 173.

Een thuis in een landelijke omgeving
voor mensen met dementie

Vergeten Landleven
Groene Velden 157-159
8211 BD Lelystad
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Thuis
in
zorg
Woonzorg Flevoland
Meentweg 12
8224 BP Lelystad
0320 - 229 173
klantadvies@woonzorgflevoland.nl

fl

www.woonzorgflevoland.nl

