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Bij Driezorg vinden we het belangrijk dat u zichzelf kun zijn, ook als u ouder wordt.
We zijn altijd in de buurt met 24 uur zorg, en hebben aandacht voor uw persoonlijke
behoeftes. Omdat u het verdient om altijd het middelpunt in uw eigen leven te zijn.
Dit maakt ons bijzonder, maar tegelijk ook heel gewoon. En dát is de kracht van
Driezorg. Altijd in de buurt, altijd met aandacht en altijd voor nu en later.

Wonen

Welzijn

Driezorg biedt op 11 locaties wonen met
services. We zijn daarmee aanwezig in bijna
alle wijken van Zwolle en in Hattem. Wonen
kan in één van onze (Drie)
zorgappartementen of u kunt wonen met
zorg (op indicatie). Iedere locatie heeft
haar eigen sfeer.

Uw welbevinden staat voor ons voorop.
Wanneer u bijvoorbeeld minder goed ter
been bent, is het prettig dat er dichtbij
huis voldoende te doen is waar u
behoefte aan heeft. Wij werken daarin
graag samen met andere partijen, maar
ook met veel vrijwilligers.

Bij alle zelfstandige (Drie)zorgappartementen
sluit u met Driezorg een Zorgserviceovereenkomst af. Daarmee heeft u o.a.
recht op persoonsalarmering en opvolging
bij noodsituaties, coördinatie op de locatie
voor welzijn, activiteiten en services, koffie
en thee en gebruik van bijbehorende
ruimtes.

Zo is er op veel locaties een boekenuitleenpunt, een grand café, een
(zelfstandige) kapper en een huiswinkel.
Daarnaast worden tal van activiteiten
georganiseerd op de locaties i.s.m.
andere partijen met het oog op
ontspanning en ontmoeting, maar ook
vitaliteit en zelfredzaamheid. Meedoen
mag, maar hoeft niet. Iedere maand is er
een activiteitenkalender beschikbaar op
de locatie.

Let op: Driezorg verhuurt ook woningen van
woningcorporaties. Voor deze woningen
geldt een inkomensgrens.

We zijn er voor de bewoners van onze
locaties, maar ook voor de ouderen in de
wijk rondom onze locaties.
Iedereen is welkom.
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Zorg
Driezorg kan u ondersteunen vanaf het
moment dat u ondersteuning denkt
nodig te hebben. De zorgintensiviteit
hangt af van uw wens en behoefte. Zo is
er Hulp in Huishouding en Dagbesteding,
Integrale Thuisondersteuning (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning),
Wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) of
langdurige zorg vanuit de Wet langdurige
zorg en Kortdurend Verblijf (bijvoorbeeld
na ziekenhuis opname of omdat uw
familie thuis even rust nodig heeft).
Driezorg biedt ook Overbruggingszorg
(Wlz). U woont dan tijdelijk bij ons, in
afwachting van een definitieve woning.
Daarnaast kunt u extra diensten inkopen
zoals extra zorg of Hulp in Huishouding.
Alle afspraken rondom de zorg worden
vastgelegd in uw persoonlijk Zorgleefplan.
- Meneer Kuper, bewoner appartement Rivierenhof-

“Een thuis is voor mij vertrouwde gezichten, een
gezellige sfeer en lekker eten.” Over de hulp die
hij krijgt, is meneer heel tevreden. “Het zijn
allemaal aardige mensen en heel behulpzaam.”

Los van een uitgebreide basis kunt
u extra diensten afnemen van of
via Driezorg. Diensten die het u net
Extra
wat makkelijker maken. Zo bieden
services
we wasverzorging, maaltijden bij u
thuis of in het grand café op de locaties.
U kunt een zaal huren met of zonder
catering en we hebben op enkele locaties
logeerappartementen voor familie.

Medewerkers
Bij Driezorg werken professionele
medewerkers met hart voor de
ouderenzorg.
- Marieke Mensink, Verzorgende IG -

Het werken met ouderen geeft voldoening.
“De meesten zijn zo dankbaar en uiten dit ook.”
Driezorg wil dat bewoners zich thuis voelen. De
bejegening draagt hier aan bij. “Als jij binnenkomt
en je gaat gelijk je handeling verrichten, dan komt
dat heel anders over dan dat je eerst even de tijd
neemt de bewoner hartelijk te begroeten.”

Vrijwilligers
Naast onze professionele medewerkers
zijn er bij Driezorg veel vrijwilligers actief.
Zij zijn onmisbaar en helpen met het
bezorgen van maaltijden, serveren
van koffie/thee en assisteren bij diverse
activiteiten.
- Evelien van de Weg, vrijwilliger -

Vrijwilligerswerk is belangrijk werk. Niet alleen
voor de cliënten, maar ook voor de vrijwilligers
zelf. “Je leert elke dag weer wat bij. Tegen
mensen die twijfelen om vrijwilliger te worden,
zou ik zeggen, doe het gewoon! Je doet iets voor
de ouderen: maar je krijgt er ook zoveel voor
terug. Je maakt er altijd iemand blij mee en ik
denk dat veel mensen dat niet beseffen.”

Mantelzorgers/familie
Met mantelzorgers/familie wordt nauwe
samenwerking gezocht. Wat hun rol is
en welke zorgtaken zij voor u kunnen
vervullen, verschilt per situatie. Hierover
gaan we graag samen in gesprek.
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Locaties

Onze elf locaties op een rij...
Driezorg biedt wonen, welzijn en zorg op elf locaties in Zwolle en Hattem. In deze
folder vindt u per locatie een korte omschrijving van de sfeer, ligging, faciliteiten,
samenwerkingen, soorten woningen en het zorgaanbod.
Een overzicht van alle Driezorg-locaties:

Zwolle
Arcadia
Berkumstede
Ensemble
Fermate
De Havezate
De Kievitsbloem
Rivierenhof
De Venus
De Wendakker
Arcadia

Westenhage

Berkumstede

Hof van Blom

Ensemble
Fermate
De Havezate

De Kievitsbloem
Rivierenhof

Hattem

De Venus
De Wendakker
Westenhage
Hof van Blom
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A

Arcadia

Hogenkampsweg 150, 8022 DM Zwolle

B

Berkumstede

Erasmuslaan 50, 8024 CS Zwolle

Arcadia is zelfstandig wonen, maar met de
veiligheid van alarmering en de mogelijkheid
tot ontmoeting in de Soos. Elke dag is de Soos
geopend, waar u een kop koffie of thee kunt
drinken of bijvoorbeeld kunt deelnemen aan
een activiteit. In de boekenuitleen kunt u gratis
boeken lenen of internetten op één van de
computers in de computerruimte. Onderweg
naar uw appartement maakt u even een
praatje bij de lift of kunt u een bezoekje
brengen aan de kapper of pedicure op de
vierde etage.

Berkumstede is een veelzijdige locatie die
de verbinding met de wijk en het dorpse
karakter weet vast te houden. Betrokken en
gastvrij zijn termen die passen bij deze locatie
in de rustige groene wijk Berkum, dichtbij
rivier de Vecht in Zwolle. Bij binnenkomst
vallen meteen het ruime restaurant en
ontmoetingsruimte met boekenkast en piano
op. Het nodigt uit voor een gezellige kop
koffie of thee. In het pand bevinden zich ook
de fysiotherapie en huisarts. Wel zo handig
voor (wijk)bewoners.

Bereikbaarheid & ligging
Arcadia is te vinden in de wijk Dieze-Oost,
gelegen ten noorden van de Zwolse
binnenstad. De Zwolse stadsbus stopt
meerdere keren per uur direct naast het
complex. Aan de overkant van de straat is
een winkelcentrum.

Bereikbaarheid & ligging
Berkumstede ligt in de wijk Berkum, aan de
Oostkant van Zwolle nabij de A28 en is goed
te bereiken met het openbaar vervoer.
Berkumstede ligt op circa 500 meter van een
klein winkelcentrum.

In Arcadia bevindt zich De Terp van WijZ. Ook
daar worden diverse activiteiten voor ouderen
georganiseerd en kunt u deelnemen aan een
warme maaltijd tussen de middag.
Faciliteiten: boekenuitleen • computerruimte •
ontmoetingsruimte • logeerkamer • kapper •
pedicure
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging

Faciliteiten: boekenuitleen • computerruimte •
grand café • biljarts • huiswinkel • huisarts •
fysiotherapie
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
• Wonen met zorg
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Dagbesteding • Wijkverpleging
• Zorg met of zonder behandeling • Volledig Pakket
Thuis (in overleg) • Verpleegafdeling • Palliatief
terminale zorg

- Mevrouw van Assen, bewoonster Arcadia -

Mevrouw geeft aan dat het even wennen was. “Maar
het werd al gauw vertrouwd. Er zijn genoeg winkels in
de buurt en bij Arcadia is van alles te doen”. Mevrouw
Van Assen is er druk mee. “Ik doe mee aan handwerken,
kaarten maken, klaverjassen en rummikub.” Samen
drinken ze elke dag een kopje koffie in de Soos met
medebewoners. “Ter viering van ons 60-jarig huwelijk
hebben we daar ook gezellig taart gegeten”.
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Ensemble

Belvédèrelaan 383-436, 8043 LX Zwolle

Het moderne Ensemble-complex heeft
28 zorgwoningen waar mensen zelfstandig
wonen, maar niet alleen. Er is de zekerheid
van alarmopvolging door het aanwezige
personenalarmeringsysteem. Bewoners
van Ensemble maken gebruik van het
activiteitenaanbod en grand café van locatie
Westenhage.
Bereikbaarheid & ligging
Ensemble is gelegen in de wijk Stadshagen, ten
noorden van Zwolle. Vanaf de A28 is Ensemble
via de ringweg Noord eenvoudig en vlot per
auto bereikbaar. Het winkelcentrum Stadshagen
is op loopafstand (500m).
Faciliteiten: Bewoners van Ensemble maken gebruik
van de faciliteiten die aangeboden worden op locatie
Westenhage.
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
(huren bij SWZ via www.dewoningzoeker.nl, services via
Driezorg)
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging
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Fermate

Händellaan 315, 8031 EM Zwolle
Naast het winkelcentrum in Holtenbroek
ligt de locatie Fermate. Zelfstandig wonen
met diverse faciliteiten waar u gebruik van
kunt maken. Zo is er een grand café waar u
terecht kunt voor een kop koffie of thee.
Of schuif aan bij eetcafé de Balie voor diner
of lunch (door RIBW). Op de locatie genieten
bewoners van wisselende exposities.
Bereikbaarheid & ligging
Fermate ligt in Holtenbroek, tegenover
de locatie is een bushalte. Fermate is op
loopafstand van het winkelcentrum (300m).
Faciliteiten: boekenuitleen • kringloopwinkeltje •
grand café • logeerkamer • kapper • Movimiento
(fysiotherapie en beweging)
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices,
koopappartementen
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging
- Meneer Selhorst, bewoner Fermate -

Zo’n tien jaar woont meneer Selhorst samen zijn vrouw
in een mooi appartement bij Driezorg locatie Fermate
in de wijk Holtenbroek, naar tevredenheid zo blijkt. “Ik
had het wel graag anders gezien, maar doordat mijn
vrouw meer zorg nodig had, leek het ons beter om te
verhuizen naar de Fermate, waar de zorg dichtbij is.”

E

De Havezate

Gomberstraat 350, 8031 MK Zwolle
De Havezate is een woonzorgcentrum met
gemoedelijke sfeer. Hart van de locatie is
het gezellige grand café De Gombert, dé
ontmoetingsplek voor alle bewoners. In het
sfeervolle theater vinden regelmatig
bijeenkomsten en activiteiten plaats.
Fysiotherapie De Dobbe is gehuisvest in
De Havezate, hierdoor is fysiotherapie altijd
dichtbij.
Bereikbaarheid & ligging
De Havezate ligt in de wijk Holtenbroek.
De Zwolse stadsbus stopt meerdere keren per
uur, op ongeveer 5 minuten lopen van de
locatie. De locatie ligt aan de rand van de
wijk en kijkt uit op de Zwartewaterallee.
Faciliteiten: boekenuitleen • grand café • huiswinkel
• theater • multifunctionele overkapping • kapper
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices •
Appartement Kortdurend Verblijf • Wonen met zorg
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Wijkverpleging
• Volledig Pakket Thuis (in overleg) • Kleinschalig
wonen • Kortdurend Verblijf • Zorg met of zonder
behandeling • Palliatief terminale zorg

F

De Kievitsbloem
Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle

Op De Kievitsbloem voel je je bij binnenkomst
direct thuis. In de Grote Willemszaal kunnen
bewoners gezellig samen eten of activiteiten
doen. Buiten is het genieten van de tuin
en dierenweide. Met Kindercentrum Doen,
ook in hetzelfde pand gevestigd, worden
regelmatig gezamenlijke activiteiten
gedaan.
Bereikbaarheid & ligging
De Kievitsbloem ligt in Zwolle Zuid.
De Zwolse stadsbus stopt meerdere keren
per uur dichtbij de locatie. Direct naast de
locatie ligt het winkelcentrum Zwolle-Zuid en
wijkcentrum De Pol.
Faciliteiten: dierenweide • boekenuitleen •
grand café • huiswinkel • logeerkamer
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
Appartementen Kortdurend Verblijf • Wonen met
zorg
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Begeleiding
Individueel • Dagbesteding • Wijkverpleging •
Volledig Pakket Thuis (in overleg) • Palliatief
terminale zorg • Zorg zonder behandeling •
Kortdurend verblijf

•

- Mevrouw Disch, bewoonster De Havezate -

“Er is altijd wat te doen”, vertelt ze. “Als je de deur
uitstapt, kun je zo een praatje maken of een kopje
koffie drinken met iemand.” Daarnaast is ze ook nog
actief: ze sport regelmatig bij de seniorenfitness en
speelt mee met de geheugentraining in De Havezate.
Bij de geheugentraining lost ze samen met een
aantal medebewoners woordspelingen en
cryptogrammen op. “Zo houd ik mijn
lichaam en geest gezond!.”

7

G

Rivierenhof

Zijpe 4, 8032 HX Zwolle
Deze levendige locatie met het grand café
als centrale middelpunt leent zich goed voor
een gezellig samenzijn met (wijk)bewoners.
Vaak zijn daar, of in het theehuis, activiteiten.
Ook voor een boodschap in de huiswinkel of
kappersbezoek kan men er terecht. De huisarts
en fysiopraktijk bevinden zich om de hoek.
In het gebouw is ook een kinderdagverblijf
gevestigd.
De Rivierenhof beschikt tevens over een mooi
theater. Bezoekers van deze locatie melden
zich bij de aanwezige receptie in de hal.
Bereikbaarheid & ligging
Rivierenhof ligt in de wijk Aa-landen, in het
noorden van Zwolle. Pal voor de locatie is
een bushalte. Het winkelcentrum met het
uitgebreide winkelaanbod bevindt zich
tegenover de locatie. Echt een locatie met
alle voorzieningen zeer dichtbij.
Faciliteiten: boekenuitleen • biljarts • computerruimte
• grand café • huiswinkel • theater • logeerkamer
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
(via Driezorg en enkele via deltaWonen te huur)
• Appartementen Kortdurend Verblijf • Wonen met
Zorg • koopappartementen • Huurwoningen van
deltaWonen (via woningzoeker.nl)
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging • Dagbesteding •
Palliatief terminale zorg • Zorg zonder behandeling •
Kortdurend Verblijf • Volledig Pakket Thuis
(in overleg)
- Meneer Kuper, bewoner Rivierenhof -

Op de vraag wat voor meneer Kuper een thuis is, heeft
hij direct een antwoord. “Vertrouwde gezichten, een
gezellige sfeer en lekker eten.” Over de hulp die hij krijgt
is hij heel tevreden. “Het zijn allemaal aardige mensen en
heel behulpzaam.”
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H

De Venus

Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle

Een ruime locatie, midden in het groen,
met prachtig uitzicht over de IJssel. Bij
binnenkomst valt meteen de gemoedelijke,
huiselijke sfeer op. In de ontmoetingsruimte
treffen bewoners elkaar onder het genot
van een kopje koffie of thee. Ook in de
binnentuin is het met mooi weer goed
vertoeven.
Bereikbaarheid & ligging
De Venus ligt in de wijk Spoolde, in het
noordwesten van Zwolle. Per auto is de
locatie vanaf de A28 via de ringweg Zuid
eenvoudig en vlot bereikbaar.
Faciliteiten: ontmoetingsruimte • huiswinkel • kapper
Woonaanbod: Wonen met Zorg • Appartementen
Kortdurend Verblijf • Koopwoningen
Zorgaanbod: Zorg zonder behandeling • Kortdurend
Verblijf • Wijkverpleging • Palliatief terminale zorg

J
I

De Wendakker

Wintersdijkstraat 30, 8043 VS Zwolle
Wonen bij de Wendakker is zelfstandig
wonen, maar niet alleen. U heeft door de
aanwezigheid van personenalarmering de
zekerheid van alarmopvolging. Ontmoeten en
koffie drinken kan in Het Trefpunt. Het Trefpunt
is op de 3e etage. Deelnemen aan activiteiten
en koffie of thee drinken kan ook op nabij
gelegen locatie Westenhage.
Bereikbaarheid & ligging
De Wendakker ligt in de wijk Stadshagen,
ten noorden van Zwolle. Vanaf de A28 is
De Wendakker via de ringweg Noord
eenvoudig per auto bereikbaar. Er is
voldoende parkeergelegenheid. Op korte
loopafstand is een winkelcentrum.
Faciliteiten: Ontmoetingsruimte Trefpunt – Bewoners
van De Wendakker en Ensemble maken gebruik van
de activiteiten die aangeboden worden bij locatie
Westenhage.
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
(via woningzoeker.nl) (huren bij SWZ via www.
dewoningzoeker.nl, services bij Driezorg)
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging

Westenhage

Voorsterweg 44-001, 8042 AD Zwolle
Zelfstandig wonen in een ruim opgezet,
prettig, toegankelijk gebouw met de
gezelligheid van een grand café op
de begane grond. Dat is wat locatie
Westenhage te bieden heeft. In het café zijn
vaak leuke activiteiten. Ook bewoners van
Wendakker en Ensemble en wijkbewoners zijn
van harte welkom.
Bereikbaarheid & ligging
Westenhage ligt in de wijk Westenholte, ten
noordoosten van Zwolle en nabij de IJssel,
op loop- of fietsafstand van het centrum
van Westenholte en Stadshagen. Met de
bushalte voor de deur is het centrum van
Zwolle ook makkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer.
Faciliteiten: grand café • huisarts • fysiotherapie
• apotheek
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging
- Mevrouw Spanhak, bewoonster Westenhage -

Mevrouw Spanhak woont sinds 2014 in een woning
in Westenhage. Ze is een trouwe deelneemster aan
activiteiten en bezigheden, maar kan ook genieten
van thuis haar eigen ding doen. ”Daar heb ik nu de tijd
voor. Ik hoef niets, alles mag.”
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Kwaliteitssysteem PREZO
Om ons aanbod zo goed
mogelijk af te stemmen op uw
wensen en de kwaliteit van
onze zorg- en dienstverlening
te behouden en verbeteren,
werkt Driezorg volgens
kwaliteitssysteem PREZO.

K

Hof van Blom

Hof van Blom 2-82, 8051 JS Hattem
De Hof van Blom in Hattem heeft 41 (Drie)
zorgwoningen waar bewoners zelfstandig
wonen en desgewenst ondersteuning en
zorg krijgen. Het atrium biedt gelegenheid
voor bewoners om in de zomer elkaar
te ontmoeten. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van de voorzieningen van SWH.
Er is een service coördinator/ huismeester als
aanspreekpunt.
Bereikbaarheid & ligging
De seniorenwoningen bevinden zich dichtbij
de IJssel, maar ook bij het mooie authentieke
centrum van Hattem. Op 200m van de
supermarkt. In de nabije toekomst wordt
hier tegenover een nieuwe zorglocatie
gerealiseerd.
Woonaanbod: (Drie)zorgwoning met zorgservices
Zorgaanbod: Huishoudelijke Hulp • Integrale
Thuisondersteuning • Wijkverpleging
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Meer
weten of
inschrijven?

Bent u geïnteresseerd in zorg bij u thuis of wonen op één van de
Driezorg locaties? Neem dan binnen kantooruren contact op met onze
cliëntbemiddelaars via het Servicepunt:
Tel: 038 200 11 00
E-mail: info@driezorg.nl

www.facebook.com/driezorg
Twitter @driezorg
www.linkedin.com/in/driezorg

Inschrijven voor onze
nieuwsbrief? Kijk op
www.driezorg.nl

Continue op de
hoogte blijven?
Volg ons dan!
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Servicepunt
(038) 200 11 00

Fax
(038) 454 52 92

E-mail
info@driezorg.nl
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Postadres
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8000 AR Zwolle

