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Wonen aan de 
Beatrixstraat in Neede

Woonlocatie Beatrixstraat 

7161 DJ  Neede 



Het woonproject
In Neede heeft Estinea in samenwerking 
met woningcorporatie De Woonplaats een 
kleinschalig woonproject gerealiseerd. 
Het totale woonproject bestaat uit 
20 appartementen. Hiervan zijn zes 
appartementen bestemd voor cliënten van 
Estinea. De overige 14 zijn voor cliënten 
van ’s Heeren Loo en voor ouderen die 
hulp krijgen. Het complex is in mei 2011 in 
gebruik genomen. 

Een eigen appartement, 
helemaal voor jezelf
Je krijgt een eigen appartement van 
plusminus 50 m2  ter beschikking. 
Dat betekent een ruime woonkamer 
met daarin een keukenblok met 
de mogelijkheid zelf te koken. 
Het appartement heeft een 
slaapkamer die gescheiden is van 
de woonkamer, er is een eigen toilet 
en doucheruimte aanwezig. Bovendien 
heb je een eigen berging op de begane 

grond. Je appartement is voorzien van 
een videofoonsysteem en heeft een eigen 
balkon. 

Woon je graag in het gezellige 
centrum? 
Het appartementencomplex ligt dichtbij 
het gezellige centrum van Neede met zijn 
vertier en vele voorzieningen. 

In de directe omgeving van het 
appartement zijn diverse voorzieningen te 
bezoeken als winkels, gezellige terrasjes, 
een kapsalon of apotheek. Het openbaar 
vervoer bevindt zich op loopafstand.

Zorgaanbod en indicatie
Het zorgaanbod aan de Beatrixstraat is 
“scheiden wonen en zorg”.  Dit betekent 
dat je het appartement zelf huurt en dat je 
ondersteuning krijgt aan de hand van het 
aantal uren waar je recht op hebt. 
Welke woonvorm je ook kiest bij Estinea, 
je dient in het bezit te zijn van een geldige 
indicatie. Indien dit niet het geval is, helpen 
wij je graag bij het aanvragen daarvan. 
Uiteraard bepalen jouw individuele 
wensen, mogelijkheden en behoeften 
de vorm en inhoud van ons zorg- of 
ondersteuningsaanbod. 

Enthousiaste medewerkers                             
De medewerkers van Estinea zijn 
enthousiast, ervaren, flexibel en werken 
in een zelfsturend team om jou ambulant 
te ondersteunen. Dit doen ze samen 
met allerlei betrokken maatschappelijke 
instellingen en andere gespecialiseerde 
hulp- en zorgverleners. 
Bij onze ambulante ondersteuning krijg je 
bij Estinea een eigen persoonlijk begeleider. 
Deze komt één of meerdere keren per week 
bij jou thuis. De medewerkers hebben de 
taak om jouw keuze, binnen de grenzen van 
wat mogelijk is, waar te maken. 

Jouw leven, jouw kracht 
Estinea ondersteunt zo’n 1.000 mensen met 
een beperking in de Achterhoek en Twente. 
Meedoen lukt het beste als je midden in de 
samenleving woont, leeft en werkt. Onze 
locaties liggen daarom meestal midden 
in een woonwijk, in het centrum of aan de 
rand van een dorp of stad. 

Onze steun 
Onze ondersteuning is altijd afgestemd op 
jouw mogelijkheden. We kijken goed naar 
wat jij zelf kunt en wat je kunt leren. We 
kijken ook of er andere mensen zijn die iets 
voor je kunnen betekenen: familie, vrienden 
of buren. Ken je nog niet veel mensen? Dan 
helpen we je om je sociale netwerk uit te 
breiden. Bij Estinea heb je een persoonlijk 
begeleider. Hij of zij is jouw contactpersoon 
en maakt afspraken met je over de 
ondersteuning. Die afspraken leggen we 
vast in een ondersteuningsplan. Je weet dus 
precies wat je kunt verwachten. 

Meer weten? 
Heb je interesse of wil je meer weten over 
wonen aan de Beatrixstraat in Neede? 
Neem dan vrijblijvend contact op! 
Bel naar 088 49 50 210.

Wonen is vooral een plek waar je jezelf kunt zijn, want een eigen 

plek is veel waard. In Neede staat een kleinschalig woonproject. 

Lijkt je dat wat? Dan is wonen aan de Beatrixstraat in Neede 

misschien wel iets voor jou!

Wonen aan de Beatrixstraat in 
Neede. Iets voor jou?


