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Maak kennis met

Woonlocatie Parijsche Hof

Algemene wooninformatie
In de nieuw opgezette ruime wijk Parijsch in Culemborg staat de Parijsche Hof. De locatie ligt aan een
rustige straat met aan de voorkant een groot autoloos
plein. Hier wonen 11 jong-volwassen cliënten met
een verstandelijke beperking. Ze hebben elk een eigen zit/slaapkamer, verdeeld over twee woonlagen.
De locatie is ruim en gezellig ingericht. Er zijn twee gezamenlijke woonruimtes met ieder een grote keuken
en een recreatieruimte. Op loopafstand zijn er diverse
winkels, een kapper, een tandarts, fysio(fitness), een
huisartsenpraktijk met apotheek en een bakker te vinden. Er is tevens een brede basisschool met diverse
voorzieningen, waar ook ruimte is voor leerlingen die
extra aandacht nodig hebben. In de sporthal kunnen
verschillende sporten worden beoefend, zoals hockey, badminton, judo en fitness. In dezelfde wijk staat
het complex BonVie, dat de functie van buurthuis vervult. Hier worden verschillende activiteiten worden
georganiseerd zoals sjoelen en bingo, maar ook op
het gebied van sport en spel en creatieve activiteiten zoals boetseren en het haak- en breicafé. Regelmatig komt er een popkoor repeteren en elke ochtend is er een koffie-inloop. Verder zijn in BonVie een
logopedie- en een fysiotherapiepraktijk gevestigd.

‘Samen wonen met ondersteuning bij
alle aspecten van het dagelijks leven .’

Cliënten en begeleiding
Parijsche Hof is een woonlocatie voor mensen met
een verstandelijke handicap met bijkomende problematiek zoals autisme, hechtingsproblemen, psychiatrische problematiek en ernstige vormen van epilepsie.
De hulpvraag van de cliënten loopt uiteen van directe
nabijheid en aansturing tot begeleiding naar meer zelfstandig wonen. De ondersteuning die wordt geboden
is afgestemd op de individuele zorgvraag van de bewoners. In de gezamenlijke ruimtes wordt samen gegeten. De bewoners worden actief betrokken bij het
opstellen van het weekmenu. Wanneer een cliënt het
nodig heeft om in alle rust te eten, kan dat ook. Apart
van de groep, of op de eigen kamer. Op elke kamer
is een orgoproepsysteem, waarmee 24 uur per dag
via een spreek-luisterverbinding contact met de begeleiders kan worden gezocht. Begeleiding is zo altijd
heel snel bereikbaar. ’s Nachts is er een slaapdienst.

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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