
Seniorenwoningen per 1 augustus in oude Bernadetteschool
 
Luxe wonen voor oudere met dikke portemonnee
 

Vera Vrolijk in een van de nog in
aanbouw zijnde kamer-appartementen
in het nieuwe complex Dijckwegh in
Naaldwijk.
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Senioren, die het zich kunnen
permitteren, kunnen nu volledig
ontzorgd gaan wonen. De
voormalige Bernadetteschool in
Naaldwijk gaat binnenkort open als
'thuis-hotel' met zorg. Elke dag, 24
uur lang.

In de voormalige rooms-katholieke
Bernadetteschool aan de
Naaldwijkse Dijkweg komen
binnenkort 21 luxe kamer-
appartementen beschikbaar voor
een of twee (seniore) personen.
"Het concept is een thuis met 24
uur particuliere zorg, iedere dag"
,vertelt Vera Vrolijk van de Stichting
Dijckwegh. "Een alternatief voor
een verzorgings- en verpleeghuis,
bestemd voor senioren met
beginnende gebreken die aan de
ouderdom kleven. Verzorging, in
principe tot het overlijden, met
hetzelfde zorg- en
verzorgingsteam, dag en nacht."

Dijckwegh is een initiatief van vier
Westlandse investeerders die vijf
jaar geleden in Hillegersberg Huize
ten Donk openden. Het complex in
de voormalige Westlandse school
gaat 1 augustus open.

Kosten

Officieel heet het een
woonzorgvoorziening voor

particulieren die zich dat kunnen
permitteren. "Noem het een klein
(t)huiselijk hotel met zorg. Of luxe
zorgvilla's, voor senioren die altijd
verzorging in de buurt willen
hebben en compleet ontzorgd
willen wonen en leven. Met
uitgebreide woonservice, maar ook
met persoonlijke verzorging en
verpleging."

Iedereen begrijpt dat dan de kosten
aanzienlijk zijn, maandelijks in de
duizenden euro's lopen. Vera wil
geen bedragen noemen. "Er zijn
woonzorgvoorzieningen die
misschien goedkoper zijn, maar die
veel minder bieden. Dan ga je
appels met peren vergelijken."

In het complex komt een
bibliotheek vol boekenmuren en
een leestafel. Op de eerste etage is
plaats voor een kapsalon, pedicure
en een schoonheidsspecialist. Aan
de achterzijde zijn de huis- en
eetkamer en daarnaast een
keuken, waar de huiskok werkt.
Voor de verzorging en de bediening
zijn twee of drie gastvrouwen
beschikbaar. Die zijn aanwezig
tijdens de maaltijden maar ook de
uren daarbuiten voor koffie, thee of
drankjes die in de woningen
worden geserveerd.

Wandeling

De gastvrouwen kunnen ook met
bewoners een wandelingetje
maken, of koffie gaan drinken in
Naaldwijk. Eventueel gaan zij mee
om te winkelen, al zal dat veelal
door familie en kinderen worden
gedaan. "Gasten van de bewoners
mogen gratis blijven lunchen, voor
het diner wordt een bijdrage
gevraagd." Voor de bewoners
komen er activiteiten zoals
kaartbijeenkomsten en
bloemschiksessies, verder frequent
(klassiek georiönteerde)
huisconcerten.

Inmiddels zijn er drie bewoners en
een aantal potentiële. "In

Hillegersberg openden we met één
bewoner, zoiets moet groeien".

www.huizedijckwegh.nl
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