INFORMATIEKRANT
Park Gooijland zorgeloos zelfstandig wonen
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KOM
GERUST
EENS
KIJKEN!
IS VOOR U HET MOMENT
GEKOMEN OM OP ZOEK
TE GAAN NAAR NIEUWE
WOONRUIMTE WAAR
U COMFORTABEL EN
ZORGELOOS KUNT WONEN
MET LEEFTIJDSGENOTEN
OM U HEEN? WIJ KUNNEN
ONS VOORSTELLEN DAT
HET VINDEN VAN DE JUISTE
PLEK LASTIG IS. DAAROM
HEBBEN WIJ EEN INFOKRANT
GEMAAKT OVER WONEN IN
PARK GOOIJLAND. HIERIN
LEEST U ALLES OVER DE
APPARTEMENTEN, DE
FACILITEITEN EN DE ZORG
DIE NAAR BEHOEFTE
GEBODEN KAN WORDEN.
LEES DE INFOKRANT OP
UW GEMAK DOOR EN ALS U
VRAGEN HEEFT, BEL GERUST.
WIJ HELPEN U GRAAG!

INHOUDSOPGAVE
WELZIJN
PAGINA 2

Comfortabel wonen in het groen
met uitstekende zorg altijd dichtbij
Wonen in een prachtige, groene omgeving in een comfortabel,
gelijkvloers appartement. Dat is wat Park Gooijland u in de
basis te bieden heeft. Omdat de appartementen van Park Gooijland deel uitmaken van woon-zorgcomplex Huize Salland kunt u
24 uur per dag zorg aan huis krijgen. Ook is er in Huize Salland
alle gelegenheid voor ontmoetingen en leuke activiteiten.
Is dit wat u zoekt? In deze krant vertellen wij u graag meer.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met
Laura Lamme van MVGM Woningmanagement. U kunt haar
bereiken op 033 - 460 43 76. Of Judith Winterman van Ten Hag
Makelaarsgroep 0570 - 66 69 99.
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Park Gooijland
in Deventer

Uit eten, zelf
koken en eten
laten bezorgen
In het Grand Café van Huize Salland wordt dagelijks een warme
maaltijd geserveerd tussen 11.30 en 13.30 uur. Kies uit één
van de twee menu’s en schuif gezellig aan. Eet u liever thuis?
In de appartementen zit een keurige keuken én u kunt ook
gebruik maken van de maaltijdservice. U bepaalt zelf hoe vaak
per week u een verse (gekoelde) maaltijd thuis ontvangt. Met
dieetwensen wordt hierbij rekening gehouden. De leverancier
van de koelverse maaltijden, de firma Huuskes, biedt ook een
boodschappenservice. Voor meer informatie over de koel/vers
maaltijden en de boodschappenservices
kunt u terecht op de website
www.etenzothuis.nl/carinova.
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Altijd wel iets leuks te doen
Geniet in het Grand Café of op het terras aan het water
van een kopje koffie en woon een prachtig concert bij in
de theaterzaal. Kom bewegen of gezellig een middagje
bridgen en sluit aan voor een culinair buffet. Er is een

compleet programma van activiteiten waar u aan mee
kunt doen. Daarbij biedt Huize Salland diverse faciliteiten die u kunt gebruiken. Ga hier naar de kapper en loop
daarna even binnen bij de bibliotheek voor een goed boek.

INTERVIEW YVONNE JANSEN SENIOR ACTIVITEITEN MEDEWERKER

Wie in Park Gooijland woont
hoeft zich geen dag te vervelen
IN HUIZE SALLAND IS ELKE DAG WAT TE DOEN.
SOMS ZIJN ER WEL DRIE ACTIVITEITEN OP EEN
DAG. YVONNE JANSEN IS SENIOR MEDEWERKER
DAGBESTEDING. ENTHOUSIAST VERTELT ZIJ WAT ER
ALLEMAAL TE DOEN IS VOOR DE BEWONERS VAN
HUIZE SALLAND EN PARK GOOIJLAND.
“We hebben dagelijks een aantal vaste activiteiten
die voor elk wat wils
bieden. Van koffie drinken
tot breien, een spelletje
rummikuppen of een potje
scrabble. Bewoners kunnen
ook koersballen, bridgen
en schilderen. We doen ook
geregeld geheugentrainingen
en één keer per 14 dagen op
zondagavond is er kerkdienst.
Zaterdagochtend doen we ’s ochtends een heerlijk
welness-uurtje. De activiteit ‘bewegen voor ouderen’ die
onze fysiotherapeut geeft, wordt ook altijd goed bezocht
en ik zie regelmatig mensen ook gebruik maken van de
cardiotoestellen in de fitnessruimte.”
WOON EEN CONCERT BIJ OF GA NAAR DE FILM
Naast de dagelijkse activiteiten zijn er ook nog grote
bijeenkomsten in de theaterzaal waar ook de vleugel
staat. Bewoners kunnen hier een concert bijwonen, een
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lezing volgen en genieten van een filmhuis film. Al deze
activiteiten zijn onbeperkt toegankelijk voor bewoners
met een Welzijnspakket.“
ALLE ACTIVITEITEN HELDER IN ÉÉN OVERZICHT
“Voor de bewoners hebben we het programma heel
inzichtelijk gemaakt. Iedereen die kiest voor een Welzijnspakket krijgt maandelijks een overzicht met alle
activiteiten die op het programma staan. Ook verschijnt er
vijf keer per jaar een ‘Salland
Nieuws’. In dit magazine staan
niet alleen de komende activiteiten, we blikken ook terug,
geven het laatste nieuws en
praktische tips. Huize Salland is
een van de weinige woon-zorgcentra die nog zo’n magazine
heeft. Ik vind het leuk en ben er trots op.”
DENKEN, DOEN EN ONTMOETEN HOUDEN U JONG
“Ik werk hier al 31 jaar”, vertelt Yvonne “En elke dag
nog met zo veel plezier. Ik werk graag met mensen
en vind het heel fijn als ze hier na een activiteit met
een goed gevoel de deur uitlopen. Ontmoeten en bezig
zijn is ook zo belangrijk. Het houdt je geest jong en
daardoor voelen mensen zich over het algemeen veel
beter.”

GEMAK DIENT DE MENS
Alle bewoners van Park Gooijland kunnen
gebruikmaken van de maaltijdservice en
stomerij. Of het nou is omdat u het liever niet
meer zelf doet of omdat u kiest voor gemak,
dat maakt niet uit. Het is gewoon fijn dat het
er is. U bepaalt zelf hoe frequent u gebruik
maakt van de diensten.

EEN PRAATJE IS HIER
ZO GEMAAKT
U dopt uw eigen boontjes en zelfstandig
wonen is dan een groot goed. Voldoende
privacy om het leven te leven zoals u het wilt.
Toch is het soms gezellig om aanspraak te
hebben. Een gezellig gesprekje met een van
de medebewoners, met een kopje koffie of
samen voetbal kijken. In Park Gooijland is
het contact zo gelegd. Zeker als u af en toe
meedoet aan de activiteiten.

3 PAKKETTEN:
ZORG, ACTIVITEITEN
EN DIENSTEN
DE ZORG, ACTIVITEITEN EN DIENSTEN
ZIJN ONDERGEBRACHT IN EEN VIERTAL
PAKKETTEN. MET DEZE PAKKETTEN BIEDEN
WIJ U GEMAK EN CONTINUÏTEIT. U KUNT DE
PAKKETTEN NAAR WENS SAMENSTELLEN.
L eden van het serviceteam helpen u graag
met raad, daad en kleine dagelijkse vragen.
U vindt het serviceteam bij het Servicepunt
in het Grand Café.

1.	Het zorgpakket - kosten €18,95
per adres per maand
• Zorgalarmering en opvolging
• Zorgcoördinatie
•	Dagverzorging, thuiszorg, zorgzuster en
hotelzorg optioneel tegen betaling
mogelijk en/of op basis van een indicatie.
2.	Het welzijnspakket - kosten €12,50 per
persoon per maand
•	Deelname aan sociaalrecreatieve
activiteiten, lezingen, voorstellingen en
gezamenlijk koffie drinken.
•	Gebruikmaken van faciliteiten zoals
fitnessruimte en bibliotheek.
•	Optioneel kunt u tegen bijbetaling
deelnemen aan de ambiance activiteiten,
zoals een culinair buffet.
3.	Gemaksdiensten en service - kosten
verschillen per dienst/op aanvraag
•
•
•
•
•
•
•
•

Eten en drinken (maaltijdservice)
Boodschappen thuis laten bezorgen
Schoonmaak
Afvoeren afval
Handyman
Textielverzorging
Bemiddelingsdiensten
En zoveel meer...

Bij ons krijgt u de zorg en
verpleging die u nodig heeft
BEWONERS VAN PARK GOOIJLAND KUNNEN NAAR
BEHOEFTE EN WENS GEBRUIK MAKEN VAN DE ZORG,
ACTIVITEITEN EN DIENSTEN VAN HUIZE SALLAND.
WIJ NOEMEN DIT ‘LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
IN PARK GOOIJLAND’. In Park Gooijland woont u dus
zelfstandig, maar met Huize Salland naast de deur is zorg
en verpleging altijd in huis. 24 uur per dag!

Daarbij staat u er met het alarmeringssysteem en de
zorgtelefoon nooit alleen voor. Ondanks de wijzigingen
in de zorg, kunt u met ZZP indicatie 1 t/m 4 nog
steeds bij ons terecht, ook zonder indicatie bent u
(en uw partner) van harte welkom. U kunt zelfstandig
wonen (eventueel met uw partner) in Park Gooijland en
waar nodig de zorg van Huize Salland afnemen.

INTERVIEW MEVROUW REEZIGT-AAFJES BEWOONSTER PARK GOOIJLAND

Een bewoonster vertelt…
RUIM 3,5 JAAR GELEDEN KWAM MEVROUW REEZIGTAAFJES MET HAAR MAN IN PARK GOOIJLAND WONEN.
HAAR MAN HAD DE ZIEKTE VAN PARKINSON EN GING
HARD ACHTERUIT. ZE HADDEN EEN PLEK NODIG
WAAR HIJ DAGELIJKS VERZORGING KON KRIJGEN.
MEVROUW REEZIGT-AAFJES KENDE HUIZE SALLAND
AL VELE JAREN EN ZO KWAM DE BESLISSING DAT ZIJ
EN HAAR MAN HUN GELIEFDE APPARTEMENT AAN DE
IJSSEL VERLIETEN OM IN PARK GOOIJLAND TE GAAN
WONEN. MET EEN LACH EN EEN TRAAN VERTELT ZE
OVER HAAR ERVARINGEN IN PARK GOOIJLAND.
“We kregen een appartement
in Gooijland I. Daar waren we
erg blij mee. Je woont hier
schitterend met uitzicht op
het bos en het appartement is
ook erg mooi en comfortabel.
Helaas ging mijn man na 8
maanden nog verder achteruit, waardoor hij naar Huize
Salland moest verhuizen. Niet leuk, maar het is wel
fijn dat het zo geregeld kan worden. Ik kon de hele dag
naar hem toe. Doordat ik binnendoor kon lopen, voelde
het als we nog onder één dak leefden. Mijn man is een
jaar geleden overleden. 60 jaar waren we samen. Ik mis
hem nog elke dag. Maar gelukkig zijn er genoeg zegeningen om te tellen. Mijn 5 prachtige kinderen zijn erg
close met elkaar en we zien elkaar veel. Ik ben gezond,
heb nog veel vrienden én mijn auto geeft me een vrij
gevoel.”

BUITENGEWOON GOEDE ZORG
Mevrouw Reezigt heeft zelf nog geen zorg nodig.
“80 jaar en nog helemaal fit! Zorg is dus nog niet nodig.
Wel prettig dat de alarmknop naast mijn bed zit. Je bent
toch alleen en als ik bel weet ik dat er iemand komt die
ik vertrouw en ken. Ik heb wel uit de eerste hand ervaren
dat de intramurale en extramurale zorg hier buitengewoon goed is. De zorg wordt respectvol, met genegenheid
en toewijding gegeven. Daar ben ik de medewerkers heel
dankbaar voor.”
HET PRETPAKKET
Ik zit hier nu een tijdje en ken al
aardig wat mensen. Personeel en
bewoners. Het is gewoon prettig
dat je zo nu en dan met elkaar
even een kopje koffie kunt drinken en met elkaar kunt bijpraten. Verder maak ik heel graag
gebruik van het pretpakket. Officieel heet dit het Welzijnspakket,
maar het aanbod van activiteiten is zo leuk dat we het hier
hebben omgedoopt tot het ‘pretpakket’. De filmhuis films
of de concerten zijn mijn favoriet. Ik moet eerlijk zeggen,
wat ze hier doen is van hoog niveau.”
IK BLEEF
“Toen mijn man overleed werd mij gevraagd of ik weer
zou verhuizen. Ik bleef! Ik heb het hier ontzettend naar
mijn zin en mijn kinderen vinden het ook een heel geruststellende gedacht dat ik hier ben.”
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ALLES WAT U NODIG HEEFT
BINNEN HANDBEREIK

SFEER PROEVEN IN HET
MODELWONING

De riante appartementen van Park Gooijland zijn verdeeld
over drie gebouwen die in een landelijke groene omgeving liggen. Naast de zorgvoorzieningen, de gezelligheid
en de vele activiteiten van Huize Salland is ook het winkelhart van Colmschate dichtbij. U stapt ook zo op de bus
of de trein richting het centrum van Hanzestad Deventer.

HUURPRIJZEN
Vanaf € 850,- huurt u een appartement in Park Gooijland.
Houd er rekening mee dat de kosten voor zorg en aanvullende diensten niet in de huurprijzen zijn meegenomen.
Vertel ons uw wensen, dan rekenen wij uw maandelijkse
kosten graag voor u uit.

WONEN IN HET GROEN

INDELING APPARTEMENT

Park Gooijland ligt in een parkachtige omgeving. Vanaf uw
balkon kijkt u altijd mooi uit op het groen. Op verschillende
plaatsen in het Park zijn er terrassen waar u heerlijk even
buiten kunt zitten om van de groene omgeving te genieten.
Gelukkig biedt de omgeving van Colmschate ook genoeg
mooie plekken, waardoor u zo de deur uit kunt lopen voor
een heerlijke wandeling door de groene bossen. Verder
zijn er tal van mooie fietsroutes door het groen of langs de
landgoederen van Deventer en omstreken.

Via de entreehal van uw appartement komt u in de ruime
woonkamer met open keuken, een werk- of hobbykamer,
de berging en de badkamer. Vanuit de woonkamer kunt
u naar de riante slaapkamer die direct toegang heeft tot
de badkamer. Deze is voorzien van een vaste wastafel,
ruime inloopdouche en toilet. De loggia, waarvandaan u
mooi uitkijkt op de groene, landelijke omgeving, biedt u
de mogelijkheid om in alle seizoenen (beschut) van het
zonnetje te genieten.

WONINGAANBOD

PARKEREN

Park Gooijland bestaat uit verschillende types appartementen. Deze zijn levensloopbestendig ingedeeld. Dit
betekent dat er veel ruimte is en alle vertrekken gemakkelijk bereikbaar zijn in alle omstandigheden. Zo kunnen ook
minder mobiele mensen hier prettig (blijven) wonen. Alle
woningen hebben een loggia en zijn bereikbaar met de lift.

Heeft u een auto? U kunt een parkeerplaats huren in de
afgesloten parkeergarage. De parkeergarage is binnendoor bereikbaar, waardoor u uw appartement altijd veilig
en droog bereikt. Voor uw bezoek is er voldoende
parkeerplek buiten op het terrein van Park Gooijland.

Park Gooijland gebouw I-II-III
Holterweg
N 344

In Park Gooijland is een appartement als modelwoning
ingericht. Zo krijgt u een heel goed beeld van de
mogelijkheden, de ruimte en de lichtinval. Het modelappartement is op gezette tijden geopend. U mag altijd
bellen of op de website www.parkgooijland.nl kijken
voor de openingstijden. Natuurlijk hbet u ook van harte
welkom om een aspraak te maken, dan zetten wij de
deur speciaal voor u open.

Kom gerust
eens kijken en
doe mee met
de rondleiding
We kunnen ons heel goed voorstellen dat het
betrekken van een nieuwe woning een spannende
stap voor u is. Daarom nodigen wij u van harte uit
om bij ons langs te komen voor een vrijblijvende
rondleiding. Dan kunt u met eigen ogen zien
hoe mooi het hier wonen is. Bij de rondleiding
brengen we ook een bezoek aan een appartement
dat ingericht is als modelwoning.
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Bloemendalsweg

MVGM WONINGMANAGEMENT
Mevrouw Laura Lamme
033 – 460 53 76
l.lamme@mvgm.nl
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1 Park Gooijland I (Bloemendalsweg 3)
Bloemendalsweg

2 Park Gooijland II (Bloemendalsweg 11)
3 Park Gooijland III (Bloemendalsweg 13)

Bloemendalsweg

4 Huize Salland en Grande Cafe

TEN HAG MAKELAARSGROEP
Mevrouw Judith Winterman
0570 – 66 69 99
j.winterman@tenhag.nl

1 Park Gooijland I (Bloemendalsweg 3)

1 Park Gooijland I (Bloemendalsweg 3)

5 Hoofdingang
Huize
Salland
2 Park Gooijland
II (Bloemendalsweg
11)
6 Ingang
3 Park parkeergarage
Gooijland III (Bloemendalsweg 13)

2 Park Gooijland II (Bloemendalsweg 11)

4 Huize Salland
en Grande
7 Inpandige
loopbrug
naarCafe
Huize Salland

3 Park Gooijland III (Bloemendalsweg 13)

5 Hoofdingang Huize Salland
8 In-huis
doorgang naar Huize Salland

4 Huize Salland en Grande Cafe

9 In-huis doorgang naar Huize Salland

5 Hoofdingang Huize Salland
6 Ingang parkeergarage

6 Ingang parkeergarage

parkgooijland.nl

7 Inpandige loopbrug naar Huize Salland
8 In-huis doorgang naar Huize Salland
9 In-huis doorgang naar Huize Salland

7 Inpandige loopbrug naar Huize Salland
8 In-huis doorgang naar Huize Salland
9 In-huis doorgang naar Huize Salland

BEZOEK
DE MODELWONING
Bel voor een afspraak.
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