Gezellig en vertrouwd wonen in een

kleinschalige woonomgeving met zorg.
Soa thús as mooglik,

heel gewoan en dochs besonder.

“

De Parrebeam
Wonen | tijdelijk verblijf | dagverzorging voor ouderen in St.-Annaparochie

Steeds meer ouderen hebben de wens langer zelfstandig te wonen, in een vertrouwde
en kleinschalige omgeving. Daarbij wilt u de regie over uw eigen leven houden en zelf
de plek kiezen waar u zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunt wonen. Dat kan op
Noorderbreedte State De Parrebeam!
De Parrebeam in St.-Annaparochie is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor
ouderen die lichte zorg nodig hebben.
De Parrebeam heeft appartementen voor permanent wonen en tijdelijk verblijf,
met een gemeenschappelijke huiskamer. U verblijft er in uw eigen appartement en
treft andere bewoners in een huiselijke sfeer.
Ook voor dagverzorging en een onbezorgde zorgvakantie kunt u op De Parrebeam
terecht.
Dit alles met de benodigde zorg binnen bereik!

VOOR WIE?
Wonen
Wonen op De Parrebeam is voor ouderen die hulp of lichte
zorg nodig hebben. U kunt met hulp of thuiszorg thuis
wonen, maar u voelt zich hierbij steeds minder prettig.
U mist gezelligheid, voelt zich niet meer veilig, of u vindt
het steeds lastiger om nog goed voor uzelf te zorgen. In dat
geval is De Parrebeam echt iets voor u!

verblijven. Het kan ook zijn dat uw familie tijdelijk een veiligere woonomgeving
voor u wenst.

Tijdelijk verblijf
Soms is het nodig dat een oudere tijdelijk ergens anders
verblijft. Dat kan op De Parrebeam. U woont bijvoorbeeld
thuis en krijgt mantelzorg. Met een mantelzorger bedoelen
we uw partner, of andere naaste die onbetaald en langdurig
zorg verleent. Door het verblijf van een week(end) op De
Parrebeam bent u ertussenuit en heeft uw mantelzorger
even de handen vrij.

Onbezorgd op zorgvakantie
Heeft u zin in vakantie, maar bent u afhankelijk van zorg door anderen? Of wilt u
voor een aantal dagen dicht in de buurt van familie of goede vrienden verblijven?
Kom dan naar De Parrebeam voor een zorgvakantie. Even lekker bijkomen en
genieten van de prachtige landelijke omgeving.

Ook als u uit het ziekenhuis komt - met of zonder thuiszorg en nog niet naar huis wilt, kunt u tijdelijk op De Parrebeam

Dagverzorging voor ouderen
U kunt ook alleen overdag naar De Parrebeam komen, we noemen dit
dagverzorging. U heeft behoefte aan contact met anderen of u heeft extra
begeleiding nodig bij uw dagelijkse indeling. Ook als u thuis wordt geholpen door
uw partner of andere naaste, bent u van harte welkom.

Verhuur recreatieruimte / vergaderruimte
De gemeenschappelijke huiskamer in de zijvleugel is te huur voor bijv. feestjes of voor
mensen die hun verjaardag met de familie willen vieren. Deze ruimte heeft een eigen
keuken en sanitair.

LOCATIE/LIGGING
De Parrebeam ligt aan de rand van St.-Annaparochie (Bildts, Fries: Sint Anne) het grootste dorp van de
gemeente het Bildt, in Friesland. Het dorp ligt 15 kilometer ten noordwesten van Leeuwarden en heeft ca.
4000 inwoners. Naast de rust, de ruimte, de mooie natuur, de schone lucht en de prachtige wolkenpartijen
biedt St.-Annaparochie en gemeente het Bildt bijna alles wat u zich maar wenst. Van een sporthal, een
zwembad, cafés en eetgelegenheden tot aan een hoogwaardig winkelbestand en weekmarkt.
DE SFEER
•
Gezellige, huiselijke sfeer.
•
Bewoners hebben een eigen woonruimte, inclusief wc, douche en kleine keuken.
•
Zorg in een vertrouwde omgeving.
•
Samen koffiedrinken met iets lekkers erbij.
•
Samen het eten voorbereiden en samen opeten (kan ook in uw eigen appartement).
•
Een mooie tuin met groente, bloemen, vogels en kleine huisdieren, zoals kippen en konijnen.
•
De schone was hangt buiten aan de lijn.
•
Altijd mensen in de buurt om een praatje mee te kunnen maken.
•
Bij mooi weer lekker buiten zitten of een stukje wandelen. Bij slecht weer samen binnen
aan de stamtafel.

NOORDERBREEDTE STATE
De Parrebeam is een vestiging van Noorderbreedte State, een onderdeel van Noorderbreedte.
De Parrebeam voldoet aan alle kwaliteitsnormen die gelden voor Noorderbreedte.
INTERESSE EN/OF AANMELDEN
Komt u gerust langs voor een gesprek en/of rondleiding. Of stel uw vraag via de telefoon of e-mail.
De eigenaren Simon Theo en Gea Oevering staan u graag te woord.
Interesselijst
U kunt zich inschrijven voor de interesselijst. Dat betekent dat u op de hoogte wordt gehouden van
nieuws over De Parrebeam.
Aanmelden
Als u graag een plek wilt op De Parrebeam, dan heeft u eerst een gesprek met de familie Oevering.
We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt op De Parrebeam. Ook kijken we samen met u of u op
De Parrebeam de zorg kunt krijgen die u nodig heeft.
Inschrijven voor de interesselijst of aanmelden voor een gesprek kan via e-mail of telefonisch via de familie
Oevering of via de Klantenservice van Noorderbreedte. Achterop deze folder staan de adresgegevens.

KOSTEN
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u bij wonen en tijdelijk verblijf de zorg (deels) vergoed via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) - waar ook PGB onder valt), en/of de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt u voor
de zorg een eigen bijdrage.
Wonen
• De kale huur begint bij € 600. Hierdoor kan huurtoeslag mogelijk zijn. De totale woonkosten beginnen bij
ongeveer € 900 per maand (afhankelijk van grootte en ligging van het appartement). Deze kosten bestaan
uit de kale huur, water, gas, elektra, aansluiting telefoon/tv/internet, algemeen onderhoud en 24 uur per
dag aanwezigheid van professionele zorgverleners.
• De kosten voor het servicepakket zijn afhankelijk van de afspraken die u hierover met ons maakt.
Tijdelijk verblijf
• Tijdelijke bewoners betalen een vaste eigen bijdrage (onafhankelijk van het inkomen). Hiervoor krijgt u eten,
drinken en schoon linnengoed. Ook de kosten van gas,
water en elektra worden hiervan betaald.
Dagverzorging
• Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de 		
dagverzorging (deels) worden vergoed via de Wet 		
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet
langdurige zorg (Wlz), waar ook PGB onder valt), en/of
de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk
van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt
u nog een eigen bijdrage.
INDELING APPARTEMENT
Op de foto hiernaast ziet u een voorbeeld van een 		
inrichting van een appartement. De oppervlakte ervan 		
varieert van 35m2 tot 40m2.
De hele plattegrond van De Parrebeam kunt u bekijken
op www.deparrebeam.nl. U kunt de plattegrond ook
opvragen bij de familie Oevering.

SERVICE
We gaan graag in op de individuele
wensen van de bewoners als het gaat om
service en faciliteiten. U kunt gebruik
maken van een individueel servicepakket.
Te denken valt aan: eten en drinken, de
was, het schoonmaken van uw appartement en de niet geïndiceerde uren voor
zorg. U bepaalt zelf welke service u
wilt afnemen.
LICHTE ZORG
Als het nodig is, krijgt u lichte zorg, zoals
hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in
en uit bed gaan en naar de wc gaan. Heeft
u meer zorg nodig, dan regelt de
fam. Oevering dit voor u, tot zover
mogelijk op De Parrebeam.
Simon Theo en Gea Oevering
Middelweg-Oost 122a
9076 BR St.-Annaparochie
Telefoon: (0518) 767 200
of 06 – 158 232 76
Mail: info@deparrebeam.nl
www.deparrebeam.nl
Klantenservice Noorderbreedte
Telefoon: (058) 280 30 30
Mail: klantenservice@znb.nl
www.noorderbreedte.eu
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
Telefoon: 088-789 1130
www.ciz.nl
CAK (Centraal Administratiekantoor)
Telefoon: 0900-1925 (dagverzorging)
Telefoon: 0900-0087 (wonen)
www.hetcak.nl
www.noorderbreedtestate.nl
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