
Thuis in woon-
gemeenschap 
De Molenweid

Wonen met zorg

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is



Waarom 
De Molenweid?
n Ruim tweekamerappartement  

in een prachtig nieuw gebouw
n 24 uur per dag de zorg en  

ondersteuning die aansluit  
bij uw wensen

n Veel activiteiten in huis en  
contact met de buurt 

n Kleinschalig

Wonen zoals u wilt in een  
huiselijke omgeving in Velserbroek

Leven zoals u gewend bent
Wonen in De Molenweid betekent dat 
u kunt leven zoals u dat thuis gewend 
was. We vinden het belang rijk dat u 
zoveel mogelijk de gewoonten, het 
dagritme en de bezigheden behoudt 
die u had voor dat u in De Molenweid 
kwam wonen. Dat houdt bijvoorbeeld 
in dat u uw huis dier mee kunt nemen 
en dat u zelf bepaalt hoe en met wie 
u uw dag invult.

Wij sluiten zo veel mogelijk aan 
op uw wensen. Daarom leren we u 
graag goed kennen en vinden we 
het belangrijk om goed contact met 
uw naasten te hebben. Uw partner, 

familie en vrienden horen bij de 
gemeenschap en zijn altijd welkom. 
Blijven eten, samen iets ondernemen 
of logeren, het is allemaal mogelijk. 

De appartementen in De Molenweid 
bieden veel privacy. Daarnaast heeft 
u samen met de andere bewoners de 
beschikking over een gezamenlijke 
huiskamer. Op elke etage voeren 
de tien bewoners en een klein vast 
team van medewerkers samen een 
eigen huishouden. U kiest zelf hoe, 
met wie en waar u uw dag invult: in 
uw appartement, in de gezamenlijke 
ruimten van De Molenweid of 
bijvoorbeeld in de wijk. 

In het hart van Velserbroek, net achter De Hofstede wordt  
een nieuwe woongemeenschap gebouwd voor ouderen die  
zorg nodig hebben: De Molenweid. Kunt u niet meer  
zelfstandig thuis wonen omdat u meer of andere zorg en 
ondersteuning nodig heeft? Dan is De Molenweid wellicht iets  
voor u. In het prachtige nieuwe gebouw kunt u wonen in een 
huiselijke en veilige omgeving waar u dag en nacht verzekerd  
bent van de ondersteuning en zorg die aansluit bij uw wensen.

Het uitgangspunt is dat u uw leven zoveel mogelijk kunt 
voortzetten zoals u dat gewend bent: uw wensen en uw  
leefwijze staan centraal.

U bent van harte welkom in De Molenweid!



Open woongemeenschap
De bewoners, hun naasten, de 
medewerkers en vrijwilligers 
vormen samen de gemeenschap. 
Elk van hen heeft een eigen rol 
bij het vormgeven van de zorg en 
ondersteuning voor elke bewoner 
die het beste aansluit bij zijn of haar 
wensen. Met elkaar draagt een ieder 
zorg voor het wonen, welbevinden 
en de zorg in De Molenweid.

De vaste medewerkers en vrijwilligers  
werken nauw samen met behande-
laren van Zorgbalans, buurtbewoners 
en buurtorganisaties zoals wijkzorg, 
wijkcentrum De Hofstede en 
Ontmoetingscentrum Polderstroom. 

Onderdeel van de buurt
De Molenweid ligt direct achter 
De Hofstede in Velserbroek, op 
loopafstand van het bruisende 
centrum van Velserbroek. Wie wil  

kan dus een heerlijke wandeling 
maken of de reuring van het 
winkelcentrum opzoeken. 

De Molenweid is een woongemeen-
schap die open staat voor de wijk. 
Onze bewoners nemen zo veel als 
ze willen deel aan het leven in de 
wijk. De deur staat altijd open voor 
buurtbewoners, schoolkinderen 
worden uitgenodigd om langs te 
komen en samen met de buurt 
organiseren we activiteiten. De 
Molenweid hoort bij de wijk en de  
wijk hoort bij hen.

Wie wonen er in 
De Molenweid?
De Molenweid is een thuis voor 
30 kwetsbare ouderen met 
beperkingen op basis van dementie, 
psychiatrie of lichamelijke klachten. 
Vanwege de zorg en ondersteuning 
die nodig is kunnen zij niet 
zelfstandig thuis wonen. 

Prachtig nieuw gebouw
De Molenweid wordt op dit moment 
gebouwd en zal begin april 2017 
worden opgeleverd. Eind april  
zullen de eerste bewoners hun  
intrek nemen in De Molenweid.  
Het gebouw bestaat uit drie bouw-
lagen met op elke verdieping tien 
tweekamer apparte menten, een  
gemeenschappelijke huiskamer  
en een tuin of balkon. In de huis-
kamer wordt gezamenlijk gekookt  
en gegeten. U kunt gebruik  
maken van de prachtige tuin  
met zonnig terras.  

Thuis in uw appartement 
U woont zelfstandig in uw eigen 
tweekamerappartement met een 
oppervlakte van 44m2. De appar-
tementen hebben een woonkamer, 
slaapkamer, badkamer en een 
balkon of buitenplaats. Alle apparte-
menten kunnen worden aangesloten 
op een alarmeringssysteem zodat u 
direct hulp van de verzorging kunt 
inroepen. Het is belangrijk dat u zich 
thuis voelt in uw appartement. U 
bent dus vrij het naar eigen smaak in 
te richten met uw eigen meubels en 
spullen. Een bed is aanwezig. 



www.zorgbalans.nl

Zorgbalans 
De Molenweid
Aletta Jacobsstraat 74
1991 TB Velserbroek

De Molenweid en Zorgbalans
De Molenweid is een woongemeenschap van ouderenzorgorganisatie 
Zorgbalans. Zorgbalans helpt mensen met een zorg behoefte zolang 
mogelijk op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Wij 
bieden tijdelijke of langdurige verzorging, behandeling en verpleging. 
Zowel thuis als in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.
We stemmen ons aanbod af op de vragen en wensen van onze cliënten, 
waarbij we rekening houden met hun mogelijkheden en beperkingen. 
Onze medewerkers zijn de spil in onze zorg- en dienstverlening. Met hun 
professionaliteit en betrokkenheid werken ze er hard aan om u de zorg en 
begeleiding te geven die u nodig heeft. 

Indicatie nodig
Als u in De Molenweid komt 
wonen, heeft u een indicatie 
voor zorg en verblijf nodig. Het 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) geeft deze indicaties in de 
vorm van een zorgprofiel (voorheen 
‘zorgzwaartepakket’). Op basis van 
deze indicatie wordt de zorg en 
verblijf in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis grotendeels vergoed  
via de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Ook kunt u bij ons wonen met  
een Volledig Pakket Thuis (VPT). 

U huurt dan de woning met 
servicekosten en krijg zorg op  
basis van uw indicatie.

Voor uw verblijf betaalt u altijd een 
eigen bijdrage die afhangt van uw 
inkomen. 
Met de rekentool op onze website 
kunt u inzicht krijgen in de hoogte 
van uw eigen bijdrage wanneer u  
in De Molenweid komt wonen.  
Ook de medewerkers van de afdeling 
Zorgbemiddeling kunnen u hier  
meer over vertellen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over De Molen-
weid? Wilt u eens een kijkje nemen  
in het gebouw in aanbouw of een  
oriënterend gesprek voeren? Neemt u 
dan contact op met de medewerkers 
van Zorgbalans Zorgbemiddeling  
via telefoonnummer 023 - 8 918 918. 
Zij helpen u graag, geven advies, 
bemiddelen of begeleiden.  
Actuele informatie vindt u ook op 
www.zorgbalans.nl/de-molenweid
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