Actief clubleven

• 120 cliënten • somatische zorg
• psychogeriatrische zorg (open en gesloten)
• zes kleinschalige woongroepen met
een eigen sfeer en identiteit • gezellige
huiskamers • brasserie De Komeet
• zonnige binnentuin met groot terras
• breed activiteitenprogramma
• kleine kapel

Sfeer maken
doe je met elkaar.
Woonzorgcentrum
Nieuw Delftweide,
vlak achter de Randweg
in Haarlem-Noord,
kan dat als geen ander.
De sfeer is huiselijk, zorgzaam en
positief. Nieuw Delftweide weet hoe
belangrijk een heldere dagstructuur is voor
haar cliënten. Dagelijkse activiteiten, van
samen eten in de brasserie tot zingen,
biljarten of tuinieren, geven afleiding en
plezier. Nieuw Delftweide steekt veel energie
in het begeleiden van mantelzorgers. Want
ook zorgen doe je met elkaar.

Nieuw Overbos
Onverdeelde aandacht
Iedereen kent elkaar in woonzorgcentrum
Nieuw Overbos. Dat maakt de sfeer vertrouwd
en ontspannen. Nieuw Overbos ligt aan de rand
van ’t Sorghbosch in Heemstede. Het heeft een
speelse plattegrond. Brede gangen, een groene vide
en heerlijke balkons dagen de cliënten uit om in
beweging te blijven. Nieuw Overbos besteedt veel
aandacht aan gezond eten, het beleven van muziek,
creatief bezig zijn en alle andere activiteiten die
maken dat een mens zich prettig(er) voelt.

• 48 cliënten • psychogeriatrische zorg
(gesloten) • zes kleinschalige woongroepen met
een eigen sfeer en identiteit • ruime balkons en
binnentuinen • dagelijks passende activiteiten
• op loopafstand van de Binnenweg
• familie en mantelzorgers helpen mee
• gezellige huiskamers • ruime
appartementen

Schalkweide
Grote saamhorigheid

• 190 cliënten • somatische zorg
• psychogeriatrische zorg (open en gesloten)
• vier kleinschalige woongroepen
• dagcentrum voor cliënten uit de regio
• restaurant Schalkerhof • op loopafstand
van Ringvaart en winkelcentrum • breed
activiteitenprogramma • gezellige
Woonzorgcentrum
huiskamers

Schalkweide ligt
middenin een leven
dige woonwijk in
Schalkwijk. Het is er
genoeglijk als in een klein
dorp. Bruisend hart van de locatie
is het Schalkerhof, de ontmoetingsruimte
waar cliënten, mantelzorgers, medewerkers en
buurtgenoten graag samenkomen. Om iets te
eten of te drinken, maar vooral om te genieten
van activiteiten als bingo, carnaval en muziek.
Schalkweide staat open voor de wereld om
haar heen. Het huisvest ook een dagcentrum
voor somatische en dementerende cliënten
uit de buurt.

Sint Jacob in de Hout
Van alles te doen
Woonzorgcentrum Sint Jacob in de Hout blinkt uit in
gezelligheid. De cliënten spelen graag een potje dart in
het Grand Café, leggen een kaartje in het Petit Café of
slaan samen een balletje op de golfbaan in de binnentuin.
Sint Jacob in de Hout ligt pal naast
de voetbalvelden van HFC, tussen de
Haarlemmerhout en de Heemsteedse
winkelstraten. Het kent een uitgebreid
clubleven en organiseert regelmatig
uitstapjes. Actief blijven, dat houdt
het leven leuk.

• 115 cliënten • somatische zorg
• psychogeriatrische zorg (open en gesloten)
• drie kleinschalige woongroepen • restaurant
Jacob’s Plaza • Grand Café en Petit Café
• binnentuin met groot terras en golfbaan
• breed activiteitenprogramma
op
loopafstand van winkelstraten
•
en Haarlemmerhout
• sfeervolle kapel

Stichting Sint Jacob
Contactgegevens
Bosbeek

Glipper Dreef 209
2104 WG Heemstede
023 892 99 00
bosbeek@sintjacob.nl

JacobKliniek

Schipholweg 4
2035 LB Haarlem
023 892 49 00
jacobkliniek@sintjacob.nl

Nieuw Delftweide

Herman Gorterstraat 1
2024 JH Haarlem
023 892 69 00
nieuwdelftweide@sintjacob.nl

Burgemeester van Lennepweg 207
2101 RE Heemstede
023 892 89 00
nieuwoverbos@sintjacob.nl

Schalkweide

Meerhoeve

Sint Jacob in de Hout

Spijkerboorweg 500
2037 EB Haarlem
023 892 59 00
meerhoeve@sintjacob.nl

Wilt u meer weten?

Onze eerste vraag is altijd:
wat betekent ‘thuis’ voor u?

Floris van Adrichemlaan 15
2035 VB Haarlem
023 892 29 00
schalkweide@sintjacob.nl

Zuiderhoutlaan 1
2012 PJ Haarlem
Tel: 023 892 79 00
stjacobidhout@sintjacob.nl

Voor informatie over de zorg en dienstverlening
van Sint Jacob neemt u contact op met ons
Bureau Zorgbemiddeling: 023 892 29 80.

www.sintjacob.nl

Wonen of revalideren bij Sint Jacob, dat
is wonen of revalideren zoals ú wenst.
Professionele zorg en behandeling
ontvangen op de manier die bij ú
past. Sint Jacob combineert dat met
een gevoel van thuiskomen.

Nieuw Overbos

Klein België

Belgiëlaan 3
2034 AV Haarlem
023 760 19 00
kleinbelgie@sintjacob.nl

Excellente liefdevolle ouderenzorg

oktober 2016

Nieuw Delftweide

Vooruitstrevende
zorg en revalidatie
Stichting Sint Jacob biedt excellente, liefdevolle zorg en
revalidatie voor ouderen. Wij vinden het belangrijk dat zij
zo lang mogelijk de regie houden over hun dagelijks leven.
Onze medewerkers stimuleren cliënten en revalidanten in
hun zelfstandigheid, met respect voor levenservaring en
geloofsovertuigingen. Onze revalidatie en complexe zorg
(somatisch en/of psychogeriatrisch) is altijd op maat.
De zorg voor ouderen met gevorderde dementie vindt plaats
in kleinschalige woongroepen van 6 tot 8 bewoners.

Professionele behandeling
Iedere woonzorglocatie beschikt over gekwalificeerde, vaste
zorgteams en een multidisciplinair behandelteam van artsen
en paramedici. Daarin werken specialisten Ouderenzorg
nauw samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
psychologen, logopedisten, diëtisten, bewegingsagogen
en een muziektherapeut. Alle woonzorglocaties hebben
het PREZO-keurmerk voor de zorg en voldoen aan de
kwaliteitseisen van overheid en zorgverzekeraars.

Bosbeek
Rust, respect en ruimte

Revalidatie
De JacobKliniek is ons centrum voor
revalidatie. Daar kunt u terecht voor
gespecialiseerde revalidatie bijvoorbeeld
na een heupfractuur, hersenbloeding
of amputatie, na een intensieve
oncologische behandeling en bij
COPD-aandoeningen of Parkinson.
Het innovatieve gebouw en de
vooruitstrevende aanpak hebben een
gunstig effect op uw revalidatieproces.

• 160 cliënten • somatische zorg
• psychogeriatrische zorg (open en gesloten)
• gezellige huiskamers • diverse thematuinen
• restaurant Het Glazen Paleis • breed
activiteitenprogramma • sfeervolle kapel
• middenin het groen

Woonzorgcentrum
Bosbeek ligt op een
prachtig landgoed
in Heemstede. Saam
horigheid kenmerkt de sfeer.
Cliënten ontmoeten elkaar in de
gezellige huiskamers, de vlinder- of
fitnesstuin of in het restaurant.
Bosbeek heeft een gevarieerd activiteiten
programma. Samen bezig zijn, dat vinden
we belangrijk. Bosbeek is ook het thuis van de
Zusters van De Voorzienigheid en Zusters van
De Goede Herder. Daarvoor is er veel aandacht
voor bezinning, bijvoorbeeld tijdens de
dagelijkse gebedsdienst in onze kapel.

JacobKliniek
Revalideren op niveau
Revalideren is uitermate persoonlijk. De JacobKliniek stemt de
behandeling daarom volledig af op de individuele capaciteiten
en wensen van revalidanten. We werken intensief met u samen
om u weer snel naar huis te laten gaan. In de grote oefenzaal,
boordevol moderne revalidatieapparatuur, in individuele
behandelruimtes én tijdens alledaagse handelingen op uw
eigen kamer. In het nieuwe gebouw aan de Schipholweg
combineert de JacobKliniek moderne voorzieningen met de
laatste behandelinzichten en de gastvrijheid van een hotel.
Uniek in de regio Haarlem.

• 90 éénpersoonskamers met eigen badkamer
• revalidatie en behandeling • vooruitstrevende,
integrale aanpak • oefenzaal met moderne
fitnessapparatuur • multidisciplinair
revalidatieteam • biologisch restaurant
• terras • gezellige brasserie
• loungeruimte

Klein België
Alles kan, niets hoeft

• 88 cliënten • psychogeriatrische zorg
(gesloten) • 11 kleinschalige woongroepen
met een eigen sfeer en identiteit
• op loopafstand van Spaarne en
winkelcentrum • familie en mantelzorgers
helpen mee • 4 binnentuinen
gezellige
huiskamers • dagelijks
•
passende activiteiten

Aan de westrand
van Schalkwijk ligt
woonzorgcentrum Klein
België. Het oogt compact
van buiten, maar blijkt binnen
verrassend ruim. Brede gangen
nodigen uit tot wandelingetjes langs
de woongroepen en binnentuinen.
Bewegen is goed, al gaat de reis zonder
begeleiding niet verder dan de voordeur.
Mét begeleiding is het heerlijk wandelen langs
het Spaarne of naar de winkels in de buurt.
De sfeer in Klein België is gemoedelijk.
We kennen de cliënten door en door.
Hun ritme bepaalt het verloop van de dag.

Meerhoeve
Een grote familie
Woonzorgcentrum Meerhoeve, aan de
oostrand van Schalkwijk, is tot in het
kleinste detail ontworpen voor mensen
met dementie. Het ligt op zo’n tien minuten
wandelen van het winkelcentrum en de
Ringvaart. In Meerhoeve krijgen cliënten alle
ruimte. Ruimte om te bewegen, in de vorm
van royale (huis)kamers, brede gangen en een
besloten tuin, én ruimte om zichzelf te zijn.
Met liefdevolle aandacht scheppen we samen
een comfortabel thuis.

• 104 cliënten • psychogeriatrische zorg
(gesloten) • 13 kleinschalige woongroepen
met een eigen sfeer en identiteit • familie
en mantelzorgers helpen mee • besloten
belevingstuin • op loopafstand van
Ringvaart en winkelcentrum • gezellige
huiskamers • dagelijks
passende activiteiten • ruime
appartementen

