Sainte Marie

Beschermd en veilig wonen, met én zonder indicatie
Sainte Marie is een prachtig woonzorgcentrum voor senioren. Zo’n
100 mensen wonen hier prettig in een veilige, zorgzame omgeving. In
Sainte Marie kunnen bewoners rekenen op intensieve zorg en begeleiding.
Centraal gelegen
U vindt Sainte Marie in Apeldoorn-Zuid, aan de Arnhemseweg 279.
Het woonzorgcentrum is goed bereikbaar met eigen vervoer en ook
het openbaar vervoer stopt dicht in de buurt. Er is een winkelcentrum
dichtbij en voor kleine boodschappen kunt u terecht in de huiswinkel.
Met de nadruk op ‘zorg’
Sainte Marie biedt ‘zorg op maat’, variërend van verpleging en dagelijkse lichamelijke verzorging tot de zekerheid van 24-uurszorg. Alle
appartementen zijn voorzien van een telefoon, die ook wordt gebruikt als intern alarmsysteem. Voor senioren die zelfstandig willen
blijven wonen is er de zorgtelefoon, compleet met halszender met
alarmknop.

rant. Ons team van activiteitenbegeleiders biedt een uitgebreid
aanbod van individuele- en groepsactiviteiten. In de fitnessruimte
kunt u actief bewegen.
Sainte Marie kijkt verder dan haar eigen deuren
Sainte Marie doet ook aan zorg- en dienstverlening ‘in de wijk’. Belangstellenden uit de wijk Zuid kunnen desgewenst gebruik
maken van de diensten en faciliteiten van de ontmoetingsplek
Sainte Marie.
Zorgwoningen ‘De Symfonie’
Op het terrein van Sainte Marie zijn zorgwoningen waarvan
de bewoners kunnen rekenen op de dienstverlening van het
woonzorgcentrum. U komt voor zo’n zorgwoning in aanmerking als u
vier uur persoonlijke verzorging en twee uur huishoudelijke verzorging
per week nodig heeft. Bij Woonkeus Stedendriehoek kunt u zich aanmelden voor een zorgwoning.

Wilt u meer weten?
Veelzijdige activiteiten
Ook het welzijn van onze bewoners krijgt veel aandacht. Sainte Marie
biedt verschillende diensten en activiteiten. Bewoners kunnen elkaar
dagelijks ontmoeten bij de koffie of thee in de recreatiezaal ‘t Binnenhof ’. Men kan de warme maaltijd gezamenlijk nuttigen in het restau-

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft neemt u dan
contact met ons op telefoon: (055) 548 45 00. In een persoonlijk gesprek vertellen we u graag meer.
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