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Plezierig wonen 
Nieuw Delftweide ligt in Haarlem-Noord, in de woonwijk 

Sinneveld. Al wandelend bent u met een kwartier 

bij de winkels in de Generaal Cronjéstraat of op de 

weekmarkt in de Floresstraat. Gaat u liever de natuur 

in, dan kunt u kiezen uit maar liefst twee parken: het 

Zaanenpark en het Schoterbos. 

Het woonzorgcentrum
In Nieuw Delftweide kunt u alle kanten op.  

Het kloppend hart van de locatie is de entree met 

de receptie, het restaurant, het winkeltje en de 

schoonheidssalon. Hier is de reuring en gezelligheid. 

Rust en regelmaat vindt u in de huiskamers, een kleine 

kapel en de tuin met het grote, zonnige terras. Met 

twee geschakelde flats van zes etages hoog heeft het 
woonzorgcentrum een overzichtelijke indeling.

De sfeer
De sfeer in Nieuw Delftweide is ongedwongen, zorg-

zaam en positief. De saamhorigheid is groot, want veel 

bewoners kennen elkaar uit de buurt. Ze ontmoeten 

elkaar vrijwel dagelijks voor een kopje koffie op het 
terras, de maaltijd in het restaurant of een van de vele 

welzijnsactiviteiten. Onze medewerkers en vrijwilligers 

doen er alles aan om te zorgen dat iedereen zich in 

Nieuw Delftweide snel thuis voelt.

Welke voorzieningen zijn er?
 restaurant

 kleine kapel 

 kapsalon en schoonheidssalon

 aparte ruimte voor fysiotherapie

  winkeltje met klein assortiment voor dagelijkse 

boodschappen

 bibliotheek (ook grootletterboeken)

 tuin met groot terras op het zuiden 

Wilt u aangenaam wonen 

én omringd worden 

met warme zorg en veel 

gezelligheid? Dat kan in 

Nieuw Delftweide.  

Wij bieden wonen met 

zorg voor ouderen met een 

lichamelijke aandoening of 

een vorm van dementie.

Welkom in 
Nieuw 
Delftweide
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Wie wonen er?
In Nieuw Delftweide wonen ongeveer 96 ouderen die langdurige zorg nodig hebben. Het 

merendeel vanwege dementie, een kleiner aantal vanwege een lichamelijke aandoening. 

Afdeling Wilhelmina is speciaal voor bewoners met gevorderde dementie.

Het dagelijks leven
In Nieuw Delftweide volgt u zo veel als mogelijk uw eigen ritme. Wilt u vroeg opstaan en  

’s ochtends douchen? Of doet u dat liever ’s avonds en gaat u graag laat naar bed?  

Blijft u aan uw eigen tafel puzzelen of komt u naar de zangclub? Dat bepaalt u allemaal zelf. 

Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen u waar dat nodig is, zodat u kunt blijven 

doen wat u gewend bent. Omdat we geen bezoektijden hanteren, kan uw bezoek op elk 

gewenst moment langskomen en net zo lang blijven als u prettig vindt. 

 

Uw appartement
Uw appartement (25 m2) is uw thuis bij Sint Jacob. Het biedt alle privacy en veiligheid 

die u mag verwachten. Zo heeft u een eigen voordeur, een balkon, een kitchenette en 

een badkamer met handgrepen en alarmbel. U kunt uw appartement naar eigen smaak 

inrichten. Wij zorgen voor het bed, een nachtkastje, de vloerbedekking en de gordijnen.  

Er is ook een inbouwkast aanwezig. Enkele hoekappartementen beschikken over een 

slaapnis in plaats van een balkon.

De maaltijden
Het restaurant is de plek waar bewoners graag samenkomen 

voor de warme maaltijd. Elke middag bereiden onze koks twee 

dagverse menu’s waar u uit kunt kiezen. Kunt of wilt u niet in 

het restaurant eten, dan serveren we het menu van uw keuze in 

uw appartement. Het ontbijt en de broodmaaltijd in de avond 

verzorgt u in principe zelf. U kunt hiervoor boodschappen doen 

in onze minimarkt of winkels in de buurt. Heeft u ondersteuning 

nodig bij het eten, dan serveren wij alle maaltijden (dus ook het 

ontbijt en de avondmaaltijd) in de gezamenlijke huiskamer op 

uw afdeling. Ook bewoners van afdeling Wilhelmina eten samen 

op de afdeling.
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Persoonsgerichte 
zorg   
De zorg en ondersteuning van Sint Jacob is persoons-

gericht. Onze medewerkers zijn altijd in de buurt en 

kijken, luisteren en handelen met aandacht. Aandacht 

voor u als mens. Om de zorg goed te laten aansluiten 

op uw wensen, leren wij u graag goed kennen. Wat zijn 

uw dagelijkse routines? Waar wordt u blij van? Welke 

mensen en welke bezigheden zijn belangrijk voor u? 

Wat vond u vroeger fijn om te doen? Samen met uw 
mantelzorgers kijken we welke ondersteuning er nodig 

is om zoveel mogelijk het leven voort te zetten dat u 

voor uw verhuizing naar Nieuw Delftweide gewend was. 

Het zorgplan
De zorg en ondersteuning die u van Sint Jacob ontvangt, 

hangen samen met uw indicatie van het CIZ. Hoe die 

zorg er precies uitziet, verschilt van mens tot mens. Per 

slot van rekening is iedereen anders. Alleen ú kunt ons 

vertellen welke zorg u binnen uw indicatie nodig heeft 

en hoe en wanneer u die bij voorkeur ontvangt. In een 

persoonlijk gesprek nemen we de tijd om de wensen 

en mogelijkheden te bespreken. De afspraken over 

uw zorg leggen we vast in een zorgplan. Verandert uw 

zorgbehoefte? Dan maken we nieuwe afspraken. Het 

doel van onze zorg is dat u zich veilig en geborgen voelt 

en kunt zijn wie u bent.

Zorg bij dementie
Bewoners met beginnende dementie wonen in Nieuw 

Delftweide zelfstandig. Omdat hun aandoening een grote 

impact heeft op het dagelijks leven, worden zij overdag 

opgevangen in een van de drie gezellige huiskamers. 

Daar zorgen medewerkers en vrijwilligers voor een 

duidelijke structuur in de dag. Bewoners met verder 

gevorderde dementie ontvangen intensieve zorg en 

begeleiding op afdeling Wilhelmina. Met sfeerkamers, 

beleefpanelen en daglichtlampen is het interieur 

helemaal afgestemd op de leefwereld van de bewoners.
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Aanvullende zorg
Een actieve betrokkenheid van familieleden en vrienden maakt het leven aangenaam. 

Onze medewerkers kunnen uw eigen sociale netwerken immers niet vervangen. Daarom 

vragen wij uw familie en vrienden om een rol te blijven spelen in de aanvullende zorg. 

Door samen te gaan wandelen bijvoorbeeld, of u te begeleiden bij uitstapjes. Hebt u geen 

familie of vrienden in uw nabijheid, dan kunt u (betaalde) ondersteuning inschakelen van 

mantelzorgbureaus als Home Instead en Saar aan Huis.

Specialistische zorg
Voor specialistische zorg hoeft u bij ons de deur niet uit. Het behandelteam van Sint Jacob 

bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut, 

beweegagoog, muziektherapeut, danstherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, 

psycholoog en diëtist. Externe specialisten, zoals de tandarts, opticien en pedicure, komen 

regelmatig in Nieuw Delftweide langs.
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Een fijne dag  
Samen mooie momenten delen, dat maakt mensen blij. 

In Nieuw Delftweide is van alles te doen. Onze (welzijns)

medewerkers en vrijwilligers organiseren regelmatig 

uitstapjes en activiteiten, die goed aansluiten op de 

interesses van onze bewoners. De dagbesteding in de 

huiskamers staat in het teken van samenzijn, beleven, 

plezier en ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan samen 

koffiedrinken, een spelletje doen, beweeglessen, 
voorlezen of muziek luisteren. 

Vrijwilligers
Nieuw Delftweide mag zich gelukkig prijzen met 

veel enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn actief in de 

huiskamers, begeleiden activiteiten en uitstapjes en 

helpen mee in het restaurant en de tuin. De inzet van 

alle vrijwilligers wordt gecoördineerd door JacobActief, 

de afdeling die zich binnen heel Sint Jacob inzet voor 

het welzijn van de bewoners. In Nieuw Delftweide 

wonen ook studenten die een aantal uren per maand 

vrijwilligerswerk doen.

Unieke beleefkamers
Herinnert u zich de vertrouwde geur van Sunlightzeep? 

Het rustgevende geluid van aanrollende golven op het 

strand? Of de opwindende aanblik van een werktafel 

vol gereedschap? Op afdeling Wilhelmina kunt u het 

allemaal weer ervaren. Drie unieke beleefkamers 

nodigen uit om even in het moment te zijn en volop 

uw zintuigen te gebruiken. De subtiele prikkels zorgen 

voor herkenning en dat stelt het onrustig haperend 

brein gerust. De verhalen komen vanzelf los. Kom 

lekker samen snuffelen, de was sorteren, timmeren 
of simpelweg genieten van het uitzicht. Afdeling 

Wilhelmina is voor iedereen toegankelijk. 

Wat is er allemaal te doen?
 dagbesteding in de huiskamers

 schilderclub

 wandelclub

 bingo

 kerkdiensten

 duofietsen
 virtuele fietstochten
 zangclub

 handwerkclub

 bloemschikken

 beleefkamer

 beweegclub

 optredens van diverse artiesten
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Woonzorgcentrum Nieuw Delftweide 
Herman Gorterstraat 1, 2024 JH Haarlem 

023 892 69 00, nieuwdelftweide@sintjacob.nl, www.sintjacob.nl

Praktische informatie
Indicatie langdurige zorg 
Voor wonen met zorg bij Sint Jacob heeft u een indicatie voor langdurige zorg 

(Wlz) nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling 

Zorg (CIZ). Op www.ciz.nl staat stap voor stap beschreven hoe u dat doet. 

Lukt het niet? Dan kunt u altijd even bellen naar Zorgbemiddeling via 

telefoonnummer 023 892 2980.

Kosten
De kosten voor wonen met zorg worden vergoed uit de Wet langdurige zorg. 

U betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal 

Administratiekantoor (CAK). Op www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen 

bijdrage berekenen. 

Heeft u vragen? 
Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over de wachtlijst, een rondleiding of  

hoe u zich kunt aanmelden? Onze zorgadviseurs van Zorgbemiddeling helpen  

u graag verder. U kunt contact met hen opnemen per telefoon of e-mail:  

023 892 29 80 of zorgbemiddeling@sintjacob.nl.

Nieuw Delftweide is een woonzorgcentrum van ouderenzorgorganisatie  

Sint Jacob. In acht locaties in Haarlem en Heemstede bieden wij wonen met 

zorg, tijdelijk verblijf en revalidatiezorg aan ouderen. Onze medewerkers en 

vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning die passen bij uw leefwereld.

Waarom kiezen voor 
Nieuw Delftweide?
 ongedwongen sfeer

 levendige locatie

 gezellige restaurant

 veel activiteiten

 goede voorzieningen

 woonstudenten

 tuin met groot, zonnig terras

 dichtbij twee stadsparken
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