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Maak kennis met

Woonlocatie de Zes Molens

Algemene wooninformatie
De Zes Molens is een woonlocatie in het dorpje Hoornaar. De locatie ligt in een landelijke omgeving net
buiten het centrum, maar op loopafstand van alle faciliteiten. Zo is er een supermarkt en zijn er naast verschillende winkels ook een kapper, tandarts en fysiotherapeut. Daarnaast zijn er vele actieve verenigingen
waar cliënten zich bij kunnen aansluiten zoals de lokale voetbalclub, de volleybalclub of de visvereniging.
Er is een accommodatie waar regelmatig activiteiten
worden georganiseerd, zoals met Koningsdag, en er
is daar ook de mogelijkheid om te gymmen. De Zes
Molens werkt samen met De Lange Wei, die in het
naastgelegen wooncomplex appartementen heeft
waar ouderen wonen. Zo organiseren zij samen een
of twee keer per jaar een landelijke markt, die goed
bezocht wordt door de inwoners van het dorp. Hoornaar is bereikbaar met openbaar vervoer, op bestelling
komt de bus in het dorp. Elk appartement heeft een
eigen voordeur en beschikt over een woonkamer met
open keuken, twee slaapkamers, een badkamer met
toilet, een wasruimte en een extra toilet in de gang. De
cliënten op de eerste etage hebben een eigen balkon,
de cliënten die op de begane grond wonen hebben ieder een terras. Er is een lift aanwezig in de centrale hal.

‘Een zo zelfstandig mogelijk leven begint
met een fijne woonplek. Je wilt je thuis
voelen in je huis. In je woonomgeving
leer je vaardigheden die je nodig hebt in
het dagelijks leven .’

Cliënten en begeleiding
Het team van 8 ervaren begeleiders ondersteunen
deze 13 cliënten in hun dagelijkse vaardigheden om
zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Boodschappen doen, het appartement schoonmaken en
de was doen horen er nu eenmaal bij. Wanneer benodigde vaardigheden nog niet zijn aangeleerd, krijgen de cliënten hier extra ondersteuning in. Hierbij
wordt altijd rekening gehouden met de mogelijkheden en de woonwensen van de cliënt. Het vinden
van een hobby, een kookvrijwilliger of een sportmaatje kunnen ook tot de mogelijkheden horen.
In de gemeenschappelijke ruimte wordt regelmatig
gekookt en hier kunnen cliënten elkaar ook ontmoeten
bij maaltijden of tijdens koffiemomenten. In het weekend worden er regelmatig activiteiten georganiseerd
binnenshuis maar ook buiten de deur. Hierbij helpen
ook vrijwilligers mee, die in het dorp wonen en graag
een helpende hand toesteken bij De Zes Molens.
In de nacht kunnen de cliënten van Syndion een
beroep doen op de nachtdienst van De Lange Wei.

Zou jij hier willen wonen? Neem dan
contact op met ons Cliëntservicebureau:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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