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Wonen aan de Zeddamseweg in
‘s-Heerenberg. Iets voor jou?
Een eigen woning dicht bij het historische centrum van
‘s-Heerenberg, met winkels en andere voorzieningen in de
buurt. Lijkt je dat wat? Dan is wonen aan de Zeddamseweg in
‘s-Heerenberg misschien wel iets voor jou! Je kunt hier zelfstandig
wonen met 24-uurs ondersteuning.
Kleinschalig wonen

Ontmoetingsruimten

Aan de Zeddamseweg woon je in een
nieuw, kleinschalig appartementencomplex.
Er zijn vijftien volwaardige appartementen
van ongeveer 50 m2. Je kunt hier zelfstandig
wonen met ondersteuning van Estinea.
Er komt een begeleider bij jou thuis voor
ondersteuning als dat nodig is. ’s Nachts is
een slaapdienst aanwezig.

Vind je het leuk om af en toe andere
bewoners te ontmoeten? Dat kan in een
van de twee ontmoetingsruimtes. Hier kun
je bijvoorbeeld samen eten, televisie kijken,
een spelletje doen of gezellig praten. Ook
de begeleiders van Estinea zijn hier voor jou
bereikbaar.

Je eigen appartement
Aan de Zeddamseweg heb je je eigen
appartement. Je hebt een woonkamer
met een keukenblok waar je zelf
kunt koken. Verder heb je een
aparte slaapkamer en een aparte
badkamer met toilet. Ook is er een
bergruimte voor een wasmachine
en wasdroger. Alle appartementen
zijn rolstoelvriendelijk en er is een
lift. Achter het gebouw zijn eigen
parkeerplaatsen. Ook is er een ruime
berging voor fietsen.

In de buurt

Jouw leven, jouw kracht

De Zeddamseweg ligt vlak bij het centrum
van ‘s-Heerenberg. Alle voorzieningen
die je nodig hebt, zijn in de buurt, zoals
winkels, gezellige terrasjes, een kapsalon of
de apotheek. Ook het openbaar vervoer
is op loopafstand. Verder zijn er volop
mogelijkheden om je aan te sluiten bij
(sport)verenigingen en andere clubs.

Estinea ondersteunt ruim 850 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.

Financiering
Om aan de Zeddamseweg te kunnen
wonen, heb je een indicatie nodig. De
financiering is op basis van zorg in natura
(zin). Onze intakemedewerkers vertellen je
hier graag meer over. Zij helpen je ook met
het aanvragen van een indicatie als je die
nog niet hebt.

Werken in de buurt
Woon je aan de Zeddamseweg en heb je
nog geen werk of zinvolle dagbesteding?
Dan helpt Estinea je graag om die te vinden.
We werken daarbij samen met bedrijven
en met andere organisaties in de buurt.
Daarnaast hebben we eigen locaties voor
werk en activiteiten, bijvoorbeeld in Ulft op
negen kilometer afstand.

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 Zeddamseweg in
‘s-Heerenberg? Neem dan vrijblijvend
contact op! Bel naar 088 49 50 210.

Logeren
Aan de Zeddamseweg kun je ook in het weekend of tijdens vakanties
logeren. Je slaapt in een mooie, ruime kamer met eigen badkamer.
Je ontmoet zo nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op en zet
misschien wel de eerste stap naar zelfstandig wonen.

