Woonzorgcentrum Almenum

Verzorgd wonen in Almenum

Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal
in historisch Harlingen ligt
Woonzorgcentrum Almenum.
Almenum heeft 162 comfortabele
seniorenwoningen. U kunt hier zolang dat
lukt zelfstandig wonen. Heeft u na verloop
van tijd meer zorg nodig, dan is er 24 uur
per dag zorg en hulp beschikbaar. Almenum
biedt u zo vrijheid van extra service naar
keuze, gecombineerd met een veilige
woonomgeving. U huurt de woning
van De Bouwvereniging.

Historie Almenum

Omgeving

De historische naam van Almenum
komt van het oude kerkdorp Almenum.
Dit dorp lag dichtbij het huidige
Almenum en bestond al in 754.
Almenum is in de middeleeuwen bij
de ‘Stad Harlingen’ gevoegd.

Het woonzorgcentrum ligt aan de Midlumerlaan, ten oosten
van de oude stadsgracht. Almenum heeft een prachtige
tuin. Deze tuin grenst aan het Van Harinxmakanaal. Dit is
het kanaal dat uitkomt op de Waddenzee. Vanuit de tuin is
een steiger naar het kanaal te bereiken. Bewoners én hun
familie kunnen genieten van deze prachtige tuin.

Van rusthuis tot
wooncomplex

Zorgsteunpunt

De kerken trokken zich het lot van
de behoeftigen en ouderen aan. De
diaconie van de Hervormde Gemeente
bezat in het oude Almenum, naast
de dom, een rusthuis dat in 1975
werd vervangen door een nieuw
verzorgingshuis met aanleunwoningen.
Dit verzorgingshuis werd gebouwd
buiten de vroegere wallen van
Harlingen. In de naam van het nieuwe
huis, Almenum, kwam de band met het
vroegere kerkdorp weer terug.
Na de verbouwing van het verzorgings
huis tot appartementen telt
Wooncomplex Almenum in totaal
162 woningen, meer dan het dorp
Almenum van 1550. De bijzondere
voorzieningen van het Wooncomplex
maken Almenum opnieuw tot een eigen
leefgemeenschap. Almenum is een
‘dorp’ met meer mogelijkheden dan
wonen alleen.

In Almenum kunt u 24 uur per dag een beroep doen
op zorg. Het team bestaat uit zorgmedewerkers,
huishoudelijke medewerkers en activiteitenbegeleiders.
Als u behoefte heeft aan zorg, gaat de wijkverpleegkundige
samen met u onderzoeken welke zorg of eventueel andere
voorzieningen u nodig heeft en ondersteunt zij u bij het
aanvragen van de juiste indicatie. Dit is ook mogelijk als
u buiten Almenum woont, want zorg wordt ook geboden
in de omgeving. Het is binnen Almenum ook mogelijk om
een dagdeel of meer dagbesteding af te nemen en er is een
kleinschalige woonvorm voor dementerenden.

Stichting Palet
Stichting Palet verleent de zorg in Almenum. Palet maakt
het mogelijk dat mensen zelfstandig kunnen leven en
participeren in hun eigen vertrouwde omgeving. Palet
is met haar activiteiten actief onderdeel van de lokale
gemeenschap en altijd in de buurt.

Verzorgt wonen in Almenum

Woningen

En verder…

Almenum heeft 23 laagbouwwoningen,
95 appartementen in twee en drie woonlagen en
44 appartementen in de hoogbouw. Voor de
woningen kunt u huurtoeslag krijgen, als u aan de
hiervoor door de wet gestelde eisen voldoet.

»» De woningen hebben een alarmsysteem
waarmee u zorg kunt oproepen. Het zorgteam
voert voor alle bewoners professionele
alarmopvolging uit, mocht dit nodig zijn.
»» U ontvangt radio en televisie via het kabelnet
van Ziggo. Elke woning is daarop aangesloten.
»» Almenum verzorgt de schoonmaak van
algemene ruimtes, het lappen van ramen en het
onderhouden van de tuinen. Kleine klusjes en
reparaties aan de woningen kunt u melden bij de
‘klussenbus’.
»» U ontvangt post in uw eigen brievenbus. De
brievenbussen van de appartementen staan in
de hal van het gebouw, de aanleunwoningen
hebben een brievenbus in de deur. Post die u
wilt versturen, kunt u in de brievenbus bij de
receptie doen. Eén keer per dag wordt de inhoud
van deze bus naar TNT Post gebracht.
»» Als bewoner van Almenum kunt u uw eigen
parkeerplaats aanvragen. Er zijn vier afgesloten
fietsenbergingen en er zijn twee scootmobiel
bergingen.

Alle laagbouwwoningen hebben een woonkamer,
twee slaapkamers, keuken, badkamer, berging
en een terras. De appartementen in twee en drie
woonlagen hebben een woonkamer, slaapkamer,
keuken, badkamer, berging en een terras of een
balkon.
De appartementen in de hoogbouw hebben een
zeer royale woonkamer met een keukenhoek,
slaapkamer, badkamer en twee bergingen. De
gangen in de appartementen zijn extra breed zodat
u er ook met een rolstoel of scootmobiel door kunt.
Verwacht u logees? Dan kunt u een logeerkamer
huren. Deze kamer heeft twee bedden, een eigen
douche en toilet.

Activiteiten

Ook niet vergeten...

Voor culturele en onspannende activiteiten kunt u terecht
in de grote recreatiezaal. Regelmatig organiseert de
bewonerscommissie van Almenum bingo en thema
middagen en ook toneel- en muziekavonden. Andere
hoogtepunten zijn het jaarlijkse reisje en de Paas- en
Kerstvieringen die we afsluiten met een uitgebreide
broodmaaltijd.
Elke vrijdag is er een dagsluiting in de grote zaal,
georganiseerd door de commissie Geestelijke Verzorging
Voorgangers van verschillende kerkgenootschappen.

Winkeltjes
In de centrale hal van Almenum is regelmatig een
kledingzaak, bloemist en visboer aanwezig. Kleine
boodschappen kunt u doen in het winkeltje in de hal. Een
aantal dagen in de week is er een kapster in de kapsalon
aanwezig. Ook enkele malen per week zijn er deskundigen
voor fysiotherapie- en mensendieckbehandelingen. Houdt
u van lezen? Dan kunt u terecht bij de bibliotheek-uitleen in
de grote zaal.

Restaurant
In Almenum kunt u genieten van heerlijke maaltijden.
Elke dag verandert de grote recreatiezaal tussen 12.00 en
13.00 uur in het Seniorenrestaurant. Bent u niet in staat
naar het restaurant te komen, dan kunt u uw maaltijd aan
huis laten bezorgen. De Seniorie verzorgt namelijk ook
maaltijdservice aan huis. Heeft u een keer iets te vieren?
Dan is het ook mogelijk gebruik te maken van catering: van
bittergarnituur tot complete koude/warme buffetten, diners
en koffietafels.

Woonzorgcentrum Almenum
Midlumerlaan 53a
8861 JH Harlingen
Telefoon (0517) 490 700
info@debouwvereniging.nl
www.debouwvereniging.nl

Energieleverancier
Het is belangrijk dat u uw
verhuizing tijdig doorgeeft aan uw
energieleverancier. Vergeet dit niet.
U loopt anders het risico dat u langer
door moet betalen of dat in uw nieuwe
woning gas en licht nog niet zijn
aangesloten.

Gemeente
U moet uw verhuizing zelf doorgeven
aan de gemeente, afdeling
burgerzaken. Als u verhuist naar een
andere woonplaats, hoeft u dat alleen
in uw nieuwe woonplaats te melden.

Huurtoeslag
Als u huurtoeslag ontvangt, dan moet
u uw verhuizing ook doorgeven aan de
belastingdienst. Voor meer informatie
over de huurtoeslag kunt u terecht op
internet: www.toeslagen.nl of bij de
belastingtelefoon 0800-0543.

Nog vragen?
Belangstelling?

Mocht u nog vragen hebben, neem
Wilt
u een keer
komen
dan contact
meteen
onswoning
op. U kunt
bij
bezichtigen
of wiltschrijven,
u meer informatie?
ons langskomen,
bellen of
Neem
mailen.dan contact met ons op.
Bel (0517) 490 700.
Woonzorgcentrum Almenum is
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De Bouwvereniging. Kijk daarom voor
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www.debouwvereniging.nl.
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