Hier staan we iedere dag opnieuw
stil bij de dingen die het dagelijks leven
tot een mooi leven maken
Bij ons vindt iedere zorgbehoevende oudere een nieuw thuis.
Een huis waar het draait om oprechte aandacht en uzelf kunnen
zijn. Een plek om u prettig te voelen, met uw eigen vertrouwde
meubels om u heen. Een plek waar ook echtparen van harte
welkom zijn.

‘t Brewinc Hof
in Doetinchem

Contactgegevens
Wilt u meer informatie over onze locatie in Doetinchem?
Locatiemanager Lesly Timmermans staat u graag te woord.
lock

’t Brewinc Hof

24 uur per dag zorg

Kommedwarssteeg 1 – 47

HOME Huurprijs vanaf € 707,25

7005 AC Doetinchem

user-plus Echtparen welkom

tbrewinchof@saamborgh.nl

Lesly Timmermans
l.timmermans@saamborgh.nl

w ww . sa a m bo rgh . n l

Zorg en Welzijn
24-uurs zorg
Wij leveren 24 uur zorg aan huis. Als huurder sluit u een zorg
overeenkomst af met Saamborgh. Echtparen zijn van harte welkom,
ook wanneer de een meer zorg nodig heeft dan de ander.

‘t Brewinc hof
In hartje Doetinchem kunnen ouderen met een zorgvraag
heerlijk wonen in een van de 25 appartementen in ’t Brewinc Hof.
Een prachtige locatie waar u een volledig zelfstandig appartement
huurt mét het veilige idee van 24-uurszorg door het afsluiten van
een zorg- en dienstenovereenkomst met Saamborgh.
Een plek waar u zich terug kunt trekken in uw eigen appartement of
mee kunt doen aan gezamenlijke activiteiten op precies de manier
die u wenst. Vanzelfsprekend een plek waar we voor u zorgen. Of het

nou gaat om lichamelijk gezondheid, vers en kleurrijke maaltijden of u
goed voelen in de omgeving. We hebben aandacht voor elke bewoner,
medewerker en familielid. We doen het samen!

Over het appartement

De appartementen van ruim 50m² beschikken over een woonkamer,

slaapkamer, badkamer en berging. Daarnaast heeft elk appartement

een balkon of terras over de gehele breedte van de woning. De open

keuken en badkamer hebben we alvast voor u geplaatst. Zo kunt u
gelijk prettig wonen.

Zeven dagen per week staan team Welzijn en Zorg voor u klaar.
Onze kok zorgt dagelijks voor versbereide maaltijden die u in de
gemeenschappelijke huiskamer of uw eigen appartement kunt

nuttigen. De huishouding is 5 dagen per week aanwezig.
Praktisch
Als u komt wonen in ’t brewinc Hof betaalt u een kale huurprijs vanaf

De gemeenschappelijke ruimte
In

de

gemeenschappelijke

ruimte

kunnen

bewoners en medewerkers elkaar vinden voor

een praatje, een lekkere maaltijd en een
kopje koffie. In de ontmoetingsruimte kunt

u ook gezellig samen eten of m
 eedoen aan

activiteiten.

€ 707,25 per maand met een lage CAK-bijdrage en mogelijkheid voor
huursubsidie. De prijs is exclusief servicekosten.
De zorg wordt veelal gefinancierd vanuit de
Wlz. Uiteraard adviseren wij u graag over
de mogelijke financiële vraagstukken op
basis van uw persoonlijke situatie.

