Een korte
kennismaking
Wonen, welzijn en zorg

Mensen
met
aandacht

Wijkzorgcentrum Heereveld ligt op een mooie locatie nabij de dorpskern van
Waubach, in de gemeente Landgraaf. Goed bereikbaar en met een gunstige
verbinding naar omliggende plaatsen als Kerkrade, Landgraaf en Brunssum.
In de directe nabijheid van het wijkzorgcentrum bevinden zich diverse (winkel)voorzieningen en mooie veld- en bospartijen.

Wonen met zorg
In Wijkzorgcentrum Heereveld wonen ruim 130 bewoners, in een appartement dat
rolstoelvriendelijk en van alle gemakken voorzien is. Alle bewoners kunnen
rekenen op 24-uurs zorgverlening op maat. Dat wil zeggen dat de bewoner
de belangrijkste stem heeft bij het bepalen van de persoonlijke zorgverlening.
Wij willen ervoor zorgen dat bewoners zich hier zo veel mogelijk thuis voelen en dat
de familie/ vertegenwoordiger weet dat er goed gezorgd wordt voor hun dierbaren.
Maar er is méér dan zorg alleen. Dagelijks vinden er allerlei ontspanningsactiviteiten plaats. De locatie fungeert als één van de vier wijkpunten die Landgraaf
telt. Een avondje bioscoop, genieten van een zangkoor, gezellig samen koken,
kienen... het is slechts een kleine greep uit het ruime aanbod van activiteiten.
De gezellige Brasserie vormt het kloppend hart van Heereveld.

Wonen voor mensen met dementie
In Wijkzorgcentrum Heereveld wonen ruim 40 mensen met psychogeriatrische
problematiek (oftewel dementie). Iedere bewoner heeft de beschikking over een
eigen kamer en deelt een gezamenlijke huiskamer. Ook hier sluiten medewerkers
bij de verzorging en de begeleiding aan bij de
waarden en gevoelens van de bewoner.
Samenwerking en goed overleg met naasten is
hierin erg belangrijk. Zo komt voor
iedere bewoner een zorgplan tot stand.
Naast persoonlijke verzorging en verpleging
vormt ook hier ontspanning een wezenlijk
element.
Alle activiteiten worden aangepast aan de
mogelijkheden van de bewoner.

2

Aanleunwoningen
In de directe nabijheid van wijkzorgcentrum Heereveld liggen twee complexen met
53 aanleunwoningen. Deze appartementen zijn zeer ruim van opzet, rolstoelvriendelijk en voorzien van de nodige aanpassingen. Hier woont men zelfstandig
maar met de mogelijkheid om 24 uur per dag een beroep te doen op zorgverlening, inclusief alarmering en noodhulp. De bewoners kunnen tevens
gebruikmaken van de faciliteiten die het wijkzorgcentrum biedt, ook op het gebied
van ontspanning.

Wijkpunt
De gemeente Landgraaf stimuleert het samen zorgen voor elkaar met behulp van
wijkpunten. Daarbij staan de bewoners in hun wijk centraal. In Ubach over Worms
gebeurt dat in Wijkpunt Heereveld.
In het wijkpunt kunnen bewoners meedoen
met activiteiten, onder het genot van een kopje
koffie een praatje maken met buurtgenoten of
binnenlopen met vragen of ideeën over
de leefbaarheid in de wijk.

Onze diensten en voorzieningen
op een rijtje
• Verzorging/ verpleging/huishoudelijke hulp,
ook in de thuissituatie
• Dagbesteding voor mensen met dementie
• Uitgebreid activiteitenaanbod
• Maaltijdvoorziening
• Brasserie met terras
• Kapel en devotieruimte waar zowel H. Missen als protestantse gebedsdiensten
plaatsvinden
• Huiswinkel
• Fysiotherapie
• Kapsalon, pedicure en schoonheidssalon
• Diverse ruimtes voor het organiseren van (wijk)activiteiten.
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg

Locatie van:

Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
t 0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)
e klantenservice@mgzl.nl
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Kloosterstraat 25
6374 EN Landgraaf
T 045 531 29 88
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