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Wonen voor senioren
Met zorgvoorzieningen voor als het nodig is
Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid
waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is.
Welkom bij De Rijnhoven.

info@rijnhoven.nl

De Rijnhoven - Wonen voor
met zorg
senioren

De Rijnhoven - Dichtbij Thuis
Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de
zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. Op verschillende locaties aan
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Dan woont u in elk geval met
het geruststellende idee dat zorg binnen handbereik is als u het nodig
heeft. Onze specialisatie is psychogeriatrie. We doen alles voor het thuisgevoel. Onze zorg en dienstverlening zijn professioneel georganiseerd,
juist om persoonlijke aandacht te kunnen geven. Van dagelijkse hulp en
ondersteuning, maaltijdenservice, aansluiting op een alarmservice tot en
met permanente, intensieve begeleiding.

Wonen voor senioren
U wilt zelfstandig wonen.
Het is een geruststellend idee
dat de nodige zorg direct in
de buurt beschikbaar is. Voor
ouderen heeft De Rijnhoven
diverse wooncomplexen met
uiteenlopende zorgmogelijkheden. Onze deskundige
medewerkers luisteren naar
uw persoonlijke wensen en
bieden zorg die daarbij
aansluit. De seniorenwoningen
hebben een alarm dat 24 uur
per dag wordt opgevolgd.

Hulp is daardoor altijd direct
beschikbaar als dat nodig is.
De zelfstandige woningen
liggen in de nabijheid van
woon-zorgcentra. Hier kunt u
deelnemen aan activiteiten
gericht op beweging en ontspanning. Ook bent u welkom
in het aanwezige restaurant.
Bent u geïnteresseerd in een
zelfstandige woning bij De
Rijnhoven? Neem dan contact
met ons op of bekijk de mogelijkheden op www.woonz.nl.
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Antoniushof in Montfoort
Antoniushof is een modern woon-zorgcomplex in het hart van het mooie
Montfoort. Op loopafstand is een park met kinderboerderij aanwezig. Winkels en horecagelegenheden liggen letterlijk om de hoek. Er zijn in totaal
74 driekamer- en vierkamerappartementen. Deze zijn gegroepeerd rond
een overdekt atrium. Hier ontmoeten bewoners elkaar. Een deel van de appartementen van Antoniushof heeft uitzicht op een prachtig gerestaureerd
kasteel uit de twaalfde eeuw. Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk,
hebben een ruime badkamer en zijn geschikt voor één of twee personen.
Antoniushof heeft de volgende voorzieningen: een winkeltje voor de dagelijkse boodschappen, een dienstencentrum voor ontmoeting en welzijnsactiviteiten, praktijk voor fysiotherapie, stiltecentrum, cateringservice en een
gezellig terras. Ook is er een huismeester aanwezig.

De Bongerd in Montfoo

De Bongerd is een kleinschalig wooncom
in het hart van Montfoort. Alle 29 senior
loopafstand is een park met kinderboerd
heden liggen letterlijk om de hoek. Het g
een open karakter. Er is een grote gemee
is een aantal parkeerplaatsen voor bewo
mogelijk (indien beschikbaar). De woning
douche, toilet, lift, multifunctionele ruim
vrienden. In het dienstencentrum in het
ners van De Bongerd van harte welkom.
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mplex voor zelfstandig wonende ouderen
renwoningen zijn geheel gerenoveerd. Op
derij aanwezig. Winkels en horecagelegengebouw heeft slechts één verdieping en
enschappelijke binnentuin. Op eigen terrein
oners. Huur van een eigen parkeerplaats is
gen beschikken over twee kamers, keuken
mte en een logeerkamer voor familie of
naastgelegen Antoniushof zijn ook bewo-
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Veldhof

Hinderstein en Bottenstein in
Vleuten
Hinderstein en Bottenstein zijn twee kleinschalige
woon-zorgcentra voor zelfstandig wonende ouderen.
Hinderstein telt 36 tweekamerwoningen, in Bottenstein zijn 43 tweekamerwoningen. De parkachtige
omgeving is ideaal voor wie van rust en groen houdt.
Winkels liggen op een steenworp afstand (zowel
Vleuten als Leidsche Rijn). Dichtbij ligt het Leidsche
Rijnpark, het grote centrale park van Leidsche Rijn.
De locatie is uitstekend bereikbaar en er is voldoende parkeerruimte. De appartementen bestaan uit:
woonkamer met keuken, slaapkamer, badkamer en
berging. Er zijn diverse voorzieningen in het naastgelegen woon-zorgcentrum Parkhof. Onder andere een
pedicure, een kapper, een winkeltje en in de hal zijn
bloemen te koop. Voor een warme maaltijd kunnen
bewoners terecht in het Grand Café van Parkhof.
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in de Meern

at uit zelfstandige appartementen, appartementen met
org en luxe appartementen in het hart van de nieuwdhuizen in Leidsche Rijn (De Meern). Vlakbij is de halte
snelbussen stoppen die een vlotte verbinding met het
Utrecht verzorgen. Ook met de auto is Veldhof prima
rkeren kan in de onmiddellijke nabijheid. Veldhof telt
nten. In twintig éénkamerappartementen met een eie biedt De Rijnhoven intensieve verpleeghuiszorg. De
dt gedeeld met het buurappartement. Dankzij de flexining en de verschillende woonvormen is Veldhof ideaal
n waarvan één partner zorg nodig heeft. Zo kan bijand in een verpleegappartement gaan wonen, terwijl
rtner zich in een van de huurappartementen vestigt.

ijzer in De Meern

pgezette tweekamerappartementen van De Zonneouderen zelfstandig en kunnen, als dat nodig is, alle
org thuis ontvangen.

lakbij het riviertje Leidsche Rijn op vijfhonderd meter
ern van De Meern. Er is een fraaie dierenweide en vlaklte met een vlotte verbinding naar het centrum van
n in het hoogbouwgedeelte is een lift. Bewoners van
er zijn welkom in het aangrenzende activiteitencentrum
een internetproject en een seniorencafé.

echt voor biljarten voor dames en heren, sjoelen, binaverjassen, tekenen, schilderen/aquarellen, handweren, gymnastiek en er is een wandel- en fietsclub.
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Onze zorg bij u thuis
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar u heeft wel zorg
nodig? Bijvoorbeeld vanwege een blijvende beperking of chronische
ziekte? Of u wilt na een ziekenhuisopname snel weer naar huis? Dat kan
met zorg thuis. Via De Rijnhoven organiseert u thuis wat u aan zorg nodig
heeft: wijkverpleging, huishoudelijke zorg, behandeling en alarmering.
Er zijn ook mogelijkheden voor MPT, VPT en PGB. Onze medewerkers
zijn zorgprofessionals die zich met hart en ziel voor u inzetten. Er zijn
vijf wijkteams in De Meern, Harmelen, Montfoort, Veldhuizen, Vleuten en
Vleuterweide.

Vrijwilligers en familie
Voor De Rijnhoven worden vrijwilligers en familie steeds belangrijker.
Wij vinden contact met de omgeving erg belangrijk op al onze locaties.
Met vrijwilligers en/of familie wordt het mogelijk meer activiteiten te
organiseren. Onze vrijwilligers en/of de familie wandelen of fietsen met
onze bewoners. Ook helpen ze bij diverse activiteiten, assisteren op
woningen of werken mee in de moestuin. Wilt u ook actief worden als
vrijwilliger? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator of de
medewerker die uw zorg coördineert.

Wilt u meer weten over woonvormen of zorg?
Kijk voor algemene informatie op www.rijnhoven.nl
of bel 0348 - 441714.
Voor vragen over verhuur, zorg en/of services
kunt u bellen met 0800 - 7456468
of mailen naar ccc@rijnhoven.nl.

