Professionele Thuiszorg Service en Gemaksdiensten
Ons motto: ‘Wonen zoals u dat wilt’ wordt waargemaakt door onze deskundige en
betrokken medewerkers. Onze Coördinator Servicediensten is uw eerste aanspreekpunt.
Zij en de huismeesters doen er alles aan om te zorgen dat u comfortabel kunt wonen
in een schone, veilige en goed onderhouden woonomgeving. Ontmoeting en contact
met andere huurders of wijkbewoners, vinden we net zo belangrijk. En de Coördinator

Wonen zoals u dat wilt

Contact en inschrijven

Servicediensten ziet erop toe dat de door ons geleverde service- en gemaksdiensten

Voor meer informatie over de diverse

voldoen aan uw verwachtingen. Heeft u in de toekomst hulp of zorg nodig? Dan staan

woonvormen, huurbedragen, vergoedin-

we voor u klaar!

Zelfstandig wonen bij Zorggroep Crabbehoff

gen en extra services bent u van harte
welkom in De Zorgwinkel. Daar kunt u

Zorggroep Crabbehoff biedt een keuze aan diensten en services
Thuiszorg met en zonder indicatie

Eten & drinken

•

Professionele ondersteuning: persoonlijke- en

•

Restaurants

geestelijke verzorging

•

Boodschappendienst

Volop aandacht voor uw persoonlijke wensen

•

Warme maaltijden thuis geserveerd

•

Huishoudelijke dienstverlening

Klus- en reparatiediensten

•

Was- en strijkservice

•

Klein onderhoud in huis

•

Wasserette

•

Computer- en televisieservice

•

Kleding- en schoenreparatie

•

Rollator onderhoud

•

Schoonmaakdiensten

•

Financiële dienstverlening

zich ook laten inschrijven.
U wordt op de hoogte gesteld wanneer
er een woning of appartement vrijkomt.

U kunt ons bellen, e-mailen of
De Zorgwinkel bezoeken.

“Wonen voelt hier vertrouwd,
vrij en toch veilig.”

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
(078) 652 88 00
zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Zelfstandig, comfortabel en verzorgd wonen in een groene omgeving in Dordrecht?

Ontmoeting & Ontspanning

Zorggroep Crabbehoff verhuurt eigentijdse ouderenwoningen in

ruimten, zorgvoorzieningen en gemak- en servicediensten die in

•

Activiteitenprogramma

diverse prijsklassen. Serviceflats, woonappartementen en woon-

de nabijgelegen woonzorgcentra beschikbaar zijn.

•

Bezinningsbijeenkomsten

zorgstudio’s op mooie groene locaties in de wijken Crabbehof en

•

Sport en beweging

Dubbeldam.

Onze moderne woonzorgstudio’s zijn ideaal voor ouderen die

In onze wooncomplexen woont u zelfstandig, comfortabel en

door de aanscherping van de indicatieregels geen aanspraak meer

veilig. Bovendien kunt u volop gebruikmaken van de ontmoetings-

kunnen maken op een plaats in een verzorgingshuis.

• Koken met de kok
• Wellnessruimte
•

Pedicure

•

Kapsalon

Wonen zoals u dat wilt!

Eigentijdse ouderenwoningen in de wijken Crabbehof en Dubbeldam

Wonen in Dubbeldam, groen en gastvrij

Henri Polakhof, rust en levendigheid in balans

zorg. In de directe nabijheid van onze zorgcentra verhuren we een variatie aan eigentijdse ouderenwoningen in verschil-

In de wijk Dubbeldam zijn de woningen gesitueerd rondom woonzorgcentrum Dubbelmonde. Vlakbij het Dubbelmonde

Wooncomplex Henri Polakhof is gesitueerd aan de rand van de groene wijk Crabbehof. De binnentuinen, de oude bomen

lende prijsklassen. Huurtoeslag is vaak mogelijk. U kunt kiezen voor: een luxe driekamerappartementen in een vrijstaand

park en Landgoed Dordwijk. De groene buitenruimte rond de wooncomplexen met mooi aangelegde borders, wandel-

op het terrein, de verzorgde plantsoenen en de groenstroken rondom, sluiten qua sfeer perfect aan bij het lommerrijke

woongebouw, een service- of aanleunwoning in een hoge of lage galerijflat of een inpandige woonzorgstudio.

paden en ruime parkeerterreinen, straalt gastvrijheid uit. In en vanuit ons woonzorgcentrum bieden wij zorg en diensten

Crabbehoflaantje en de rustige Abraham Kuyperweg. Naast die groene rust is er de levendigheid van de wijk met het

waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Een hapje eten in ons binnendoor bereikbare restaurant

winkelcentrum, de bibliotheek en het wijkgebouw op loopafstand. Met de bushalte voor de deur zijn het centrum en het
station van Dordrecht goed bereikbaar.

Zorggroep Crabbehoff biedt in Dordrecht een hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en

De woningen zijn gesitueerd in wooncomplexen op beeld-

Wij begrijpen dat u graag zelfstandig blijft wonen, maar

De Koningshoff? Of uw buren ontmoeten in de gezellige recreatieruimte waar we regelmatig ontspannende activiteiten

bepalende groene locaties in de wijken Crabbehof en

weten ook dat ondersteuning nodig kan zijn. Wanneer u dat

organiseren? U bent welkom! Winkels en de bushalte van lijn 2 richting Centraal Station, zijn vlakbij.

Dubbeldam. Allemaal mooie, veilige en zorgvriendelijke

wenst bieden we persoonsalarmering met opvolging,

locaties waar u als zelfstandige oudere van nu, zich

thuis- of verpleegkundige zorg en eerstelijnszorg zoals

Luxe wonen in een comfortwoning

Appartementencomplex met allure

volledig thuis zult voelen. Als huurder kunt u gebruikmaken

fysio- of ergotherapie. Vertrekpunt voor onze manier van

Op deze uitstekende woonlocatie kunt u kiezen uit ruime

Het kleinschalige, luxe appartementencomplex ‘De

Woonzorgstudio; veilig, vertrouwd en verzorgd!

Comfortabel wonen in een servicewoning

van de binnendoor bereikbare faciliteiten zoals koffie-

werken is het bieden van zingevingsgerichte zorg; zorg en

tot zeer ruime driekamer comfortwoningen met

Rozentuin’ ligt op steenworp afstand van zorgcentrum

Wooncomplex Henri Polakhof, biedt op de eerste en twee-

In het woongebouw met de karakteristieke gele gevel aan

corners, gastvrije ontmoetingsruimten, kapsalons, winkel-

dienstverlening primair gericht op dat wat u wilt en zinvol

balkon. Gesitueerd in een flat van vier bouwlagen met

Dubbelmonde. Het is een wooncomplex met een fraaie

de etage, moderne eigentijdse woonstudio’s. De studio’s

de Henri Polakstraat/Groen van Prinstererweg bevinden zich

voorzieningen, een wasserette en service- en gemaks-

vindt. U heeft de regie.

gesloten glazen galerijen. U woont hier volledig zelfstandig.

binnentuin en een overdekte garage. Hier verhuren we een

zijn sfeervol en compact ingedeeld. U woont hier veilig en

veertig driekamer- servicewoningen met balkon of kleine

Wanneer u af en toe ondersteuning wenst, zijn onze

variatie aan ruime, comfortabel ingedeelde driekamer-

vertrouwd met thuiszorg altijd ‘in huis’.

voortuin. Vanuit uw woning heeft u zicht op brede groen-

vertrouwde zorg- en servicediensten in de buurt.

woningen. Wanneer nodig kunt u gebruikmaken van onze

diensten zoals warme maaltijden geserveerd aan huis of
onderhoud- en schoonmaakdiensten. En u bent van harte

Voor het huren van een woning is het niet nodig om

welkom in onze restaurants en de recreatieruimten waar

ingeschreven te staan bij Woonkeus Drechtsteden. Wij zijn

regelmatig leuke activiteiten worden georganiseerd.

De keuze is aan u!

zorgdiensten zoals thuiszorg, fysiotherapie of service- en

een onafhankelijke verhuurder. U kunt direct contact

Vertrouwd wonen in een servicewoning

opnemen met onze woonconsulenten.

“Boodschappen doe ik samen
met mijn buurman in het
winkelcentrum in de
buurt.”

Er is volop aandacht voor service en ondersteuning bij

Als u af en toe ondersteuning nodig heeft, zijn diverse

allerlei dagelijkse praktische zaken.

zorg- en servicediensten in de buurt. Het woongebouw is

De servicewoningen liggen prachtig gesitueerd aan de ran-

Wassen en strijken, warme geva-

verbonden met woonzorg- en gezondheidscentrum Crab-

den van ons terrein. Binnen de wooncomplexen woont u

rieerde maaltijden of computer &

behoff. Ook de ontmoetings- en wellness-

televisieservice. En natuurlijk bent u

ruimten én het restaurant zijn binnendoor

welkom in het breicafé, bij de kapper

bereikbaar. Ziet u het al voor u? Samen

en de pedicure, of in ons restaurant

met uw vriendin actief de conditie op

authentiek stukje Oud-Dubbeldam. En ook vanuit het

‘De Grand Salon’. De huisartsenpraktijk

peil houden bij fysio-fitness en daarna

zes verdiepingen hoge flatgebouw geniet u elk seizoen

in Gezondheidscentrum Crabbehoff

gezellig lunchen in ‘De Grand Salon’.

van een groene woonomgeving.

en het Behandelcentrum, waar fysio-

Of iedere maandagmiddag met de

therapie of andere eerstelijns zorg voor

buren een kaartje leggen onder het

handen is, zijn binnendoor bereikbaar.

genot van een drankje?

zelfstandig met alle (thuis)zorg- en servicediensten van het
zorgcentrum binnen handbereik. Vanuit de galerijflat met
twee bouwlagen, kijkt u uit op een waterpartij en een

gemaksdiensten.

stroken en een visvijver. U woont hier volledig zelfstandig.

“Je ontmoet altijd wel iemand om
een praatje mee te maken.”

