Maakt u
kennis met...
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“Het geheim van Molenwijck is het geluk van bewoners.
Onze service en alle activiteiten zijn erop gericht bewoners
veerkrachtig te houden.”

2

Uw eigen thuis
Wilt u wonen en gelukkig zijn op úw manier? Het kan! In Residentie
Molenwijck in Loon op Zand beleven bewoners het al bijna 40 jaar.
U kunt zelfstandig wonen en wanneer u in de toekomst zorg
nodig heeft zijn alle faciliteiten aanwezig. U woont in een twee- of
driekamerappartement dat u huurt en we nodigen u uit deel te
nemen aan het gezamenlijk leven, waarin zo’n 175 bewoners elkaar
opzoeken en herkenning bij elkaar vinden. Waar u nieuwe energie
op kunt doen, vriendschappen kunt sluiten en waar veel diverse
activiteiten uw leven extra kleur geven.
Ook geniet u van alle luxe en comfort zoals een uitstekende keuken,
uw vaste hulp in de huishouding, aanwezigheid van de technische
dienst, receptie, huiswinkel, kapper, beautysalon, infrarood sauna,
restaurant, grand café en zonneterras.
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Welkom
Hartelijk welkom bij ‘Molenwijck, uw eigen thuis’. Ik ben blij met uw
belangstelling. Blij, omdat wij als team elke dag aan uw wensen
willen voldoen. Met veel passie en plezier vergroten we uw geluk.
Voor ons staat voorop dat u uw leven hier kunt voortzetten zoals
ú dat wilt. U kunt nieuwe vriendschappen sluiten en meedoen aan
activiteiten die bij u passen.
U houdt dus de regie over uw leven. De inspirerende, natuurrijke
omgeving stimuleert deze eigen regie. U heeft de Loonse en
Drunense Duinen op loop- en fietsafstand, u bent zo in de
dorpskern van Loon op Zand voor boodschappen en bij het kasteel
voor een kopje koffie. Deze landelijke omgeving werkt aanstekelijk
voor nieuwe persoonlijke ontmoetingen in een rustgevende, warme
en sociale omgeving.
Ik nodig u uit voor een rondleiding en kennismaking. Met Residentie
Molenwijck, haar bewoners, ons team en vanzelfsprekend ook met
mij. Graag tot binnenkort!
Hartelijke groeten,
Jan Bernard Koolen,
directeur

4

5

“Wat me opvalt is dat veel mensen relatief laat voor
Molenwijck kiezen. Dat is zo jammer. Want hoe vitaler nieuwe
bewoners zijn, hoe meer energie ze voor activiteiten hebben,
waardoor ze makkelijker vriendschappen aangaan. Juist dat
maakt het leven in Molenwijck het meest aangenaam.”
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Visie & missie
De visie van Residentie Molenwijck is om bewoners vanaf 70 jaar
een comfortabele, vertrouwde leefomgeving te bieden. Comfortabel,
omdat we alle services bieden die het leven aangenaam maken.
Vertrouwd, omdat bewoners dankzij de uitstekende zorg kunnen
wonen tot hun overlijden.
Onze missie is om bewoners in een duurzame, natuurrijke ambiance
hun leven te laten beleven. Een gemeenschap waarin zij zelfstandig
wonen en de onderlinge verbondenheid het leven extra kleur geeft.

Zelfredzaam
Om invulling te geven aan onze visie en missie is het essentieel
dat nieuwe bewoners zelfredzaam zijn. Komt u als echtpaar, dan is
het belangrijk dat u samen zelfredzaam bent. Om te bepalen of u
hieraan voldoet, zult u met een zorgadviseur een gesprek voeren. Bij
een positief advies praten we graag verder.
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Meedoen en meebeslissen
Uw welzijn staat bij ons voorop. Uw mening doet ertoe. Daarom zijn
er diverse mogelijkheden waarop u kunt meedoen en meebeslissen.
De Vereniging van Bewoners stimuleert ontmoeting en ontspanning.
En coördineert en beheert de activiteiten.
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Ook beslissen bewoners mee bij belangrijke keuzes en hebben bij
bepaalde besluiten vetorecht. Het besturingsmodel voorziet in een
actieve samenwerking tussen de Bewonersraad, de Directeur en
de Raad van Toezicht. Via de Bewonersraad hebben bewoners en
vertegenwoordigers van bewoners een nadrukkelijke stem.
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Wonen
U woont landelijk, op loopafstand van het gezellige dorpshart
van Loon op Zand. De snelwegen zijn dichtbij en de bus naar de
Bourgondische steden ‘s-Hertogenbosch en Tilburg stopt voor de
deur.
U kunt kiezen uit twee of driekamerappartementen, variërend in
grootte (65 tot 130m²) en ligging. Alle huurappartementen zijn luxe
en comfortabel uitgevoerd.
Elk type appartement heeft een ruime woonkamer, slaapkamer(s),
evenals een fraai ingerichte keuken en een badkamer. Daarnaast
heeft elk appartement een berging in het souterrain. Heeft u een
eigen auto? Dan krijgt u uw vaste parkeerplaats.
Bij aangenaam weer kunt u heerlijk buiten op uw eigen balkon zitten.
Bij de residentie ligt een parkachtige tuin met vijver die grenst aan
het restaurant en het zonneterras. Een uitstekende plaats om te
genieten van wat de diverse seizoenen u bieden.

Herstelarrangement
Wilt u na een ziekte of een operatie tijdelijk herstellen en heerlijk
worden verwend? Of gunt u uw mantelzorger een moment van
rust, terwijl u het goed heeft? Ook dat kan! U verblijft in uw eigen
appartement en ervaart een vakantie mét de zekerheid van zorg.
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“Voor ons als kinderen geeft het veel rust dat moeder hier
woont. Onze tijd samen geeft ons de kans samen te genieten
in plaats van te zorgen.”
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Services
Er zijn tal van services die wonen en leven in Residentie Molenwijck
erg aangenaam maken. Ze vergroten uw gevoel van geborgenheid,
gemak en ontspanning.
Onder de services voor uw appartement noemen we graag de
technische dienst, de keukenbrigade en uw vaste hulp. U kunt de
technische dienst inhuren voor het invullen van uw woonwensen.
Onze chef-kok staat paraat om u dagelijks met een steeds
wisselend drie-gangen keuzemenu te verwennen. Dat kunt u in
uw appartement nuttigen of in ons restaurant: aan u de keuze. Uw
appartement blijft netjes dankzij uw eigen vaste hulp.
Uiteraard zijn er ook veel Molenwijck services waar alle bewoners en
hun gasten gebruik van kunnen maken. Zo zijn er het restaurant, het
zonneterras en het Grand Café. En wat te denken van een fitness,
een huiswinkel, een kapsalon en schoonheidssalon, de receptie en
een ontspanningsruimte met een speciaal bad en infrarood sauna?
In de serene devotieruimte vindt wekelijks een dienst plaats. Alles
wat uw leven en dat van uw gasten aangenaam maakt, is onderdeel
van ons woonconcept. Het is zelfs mogelijk dat uw gasten bij ons
blijven overnachten in speciaal daarvoor ingerichte gastenkamers.
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Vitaliteit
Uw vitaliteit verdient alle aandacht! U heeft de vrijheid om te
wandelen en te fietsen in het natuurrijke Midden Brabant.
U kunt gebruik maken van een scala aan ontspannings- en
ontmoetingsmogelijkheden. Daarnaast verwennen we u met
heerlijke, gezonde maaltijden.

Ontspanning
U kunt een keuze maken uit diverse, zeer uiteenlopende activiteiten,
die uw leven extra invulling en jus geven. Door deel te nemen aan
een activiteit, voelt u zich middenin het leven staan en kunt u met
medebewoners genieten van uw gemeenschappelijke interesse. De
Vereniging van Bewoners coördineert en beheert de activiteiten die
de bewoners organiseren. Er zijn culinaire, culturele, recreatieve en
sportieve activiteiten. Het eigen bewonersmagazine “De Wiekslag”
en het activiteitenbulletin informeren u erover.
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“Wij als bewoners geven zelf invulling aan
ontspanningsactiviteiten en participeren in
besluitvorming en nieuwe ideeën.”
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Culinair genieten
Elke middag kunt u uw maaltijd in het restaurant gebruiken en
bent u welkom voor een kopje koffie, thee of een van de andere
dranken van de bar. Uw maaltijd kunt u ook naar uw appartement
laten brengen. In het restaurant heeft u een uitgelezen kans om
contacten te leggen of te onderhouden. Op speciaal gekozen
momenten en feestdagen verrast de keukenbrigade u op extra
feestelijke wijze met een bijzonder diner. Uw gasten zijn uiteraard
van harte welkom!

Culturele activiteiten
Onder culturele activiteiten kunt u denken aan concerten,
muziekavonden, lezingen en tentoonstellingen. De
evenementencommissie organiseert ook activiteiten buitenshuis
zoals gezamenlijke uitstapjes naar musea, de schouwburg en de
concertzaal. U vindt bij ons een bibliotheek met een eigen collectie
boeken die de bibliotheekcommissie aanvult met nieuwe uitgaven.
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Recreatieve activiteiten
Elke maandagavond vindt de bewonersontmoetingsavond plaats.
Bewoners rikken, bridgen of doen andere spellen. Na afloop
kunt u wat drinken in de lounge. Heeft u interesse in tekenen en
schilderen? Neemt u dan deel aan de cursussen voor beginners
en gevorderden. Ook is er de mogelijkheid samen te zingen in het
Molenwijckkoor, te handwerken en diverse andere activiteiten te
ondernemen. Ons wekelijkse gezamenlijke samenzijn, Koffietijd,
is op vrijdagochtend. Op zaterdagmiddag proosten we tijdens de
borrel op het leven.

Sportieve activiteiten
Donderdagmiddag is de bridgeclub bij elkaar. Wekelijks is onder
deskundige leiding gymnastiek en bij mooi weer kunt u buiten jeude-boulen. Binnen spelen bewoners koersbal. De twee biljarttafels
zijn continu voor een potje biljart beschikbaar. In de fitnessruimte
kunt u uw lichaam in conditie houden. De fysiotherapeut kan u hier
in begeleiden.
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“Jarenlang was ik hoofd verpleegkunde. Als bewoner van
Molenwijck mag ik zorg ervaren in plaats van zorg te
verlenen. Ik heb hier niets dan goede ervaringen. Als er iets is,
druk ik op een knop en direct ben ik er zeker van dat ik word
geholpen. Op zeer professionele manier staat iedereen klaar.”
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Zorg
Op het moment dat u zorg nodig heeft, kunt u erop vertrouwen dat
er zorg is. In de nacht en in het weekend zijn altijd verpleegkundigen
of verzorgenden aanwezig. Er is vanzelfsprekend ook aandacht voor
bewoners met dementie. Voor hen hebben we een dagopvang. Dit
breiden we uit naar de juiste zorg en veiligheid voor in de nacht.
Wij werken met een vast team van verpleegkundigen en
verzorgenden waardoor u ook met hen een relatie kunt opbouwen.
Vanzelfsprekend is er in elk appartement alarmering voor uw
veiligheid aanwezig.
Indien u langere tijd zorg nodig hebt is uw zorgcoördinator uw vaste
aanspreekpunt. Samen bespreekt u wat uw situatie is en wat uw
wensen zijn. Zodat u zelf de regie houdt.
Onze contacten met de huisarts, de apotheek en de paramedische
zorg zijn nauw. Wanneer u een zorgvraag heeft, helpen we u met
uitstekende adviezen. Om u te ondersteunen met het organiseren
van de juiste zorg en het hele administratieve traject kunt u terecht
bij onze zorgadviseurs. Alles wat nodig is rondom indicering en de
zorgadministratie nemen zij u graag uit handen.
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Ervaren
Is uw interesse gewekt? Komt u gerust de sfeer proeven. U zult
de vrijheid van wonen zoals ú dat wilt snel herkennen. Evenals de
gastvrijheid en geborgenheid die als een warme deken om u heen
valt. Graag maken we een afspraak met u zodat u ons uw wensen
kunt vertellen.
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“Molenwijck biedt mij de kans om zelfstandig in een
gemeenschap te leven met inspirerende gelijkgestemden.”

Een afspraak met ons is snel gemaakt. U kunt ons bellen op
telefoonnummer 0416 - 36 56 00. Of mailen via mailadres
info@molenwijck.com. Wij verwelkomen u, namens alle bewoners
en medewerkers, heel graag!
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