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Maak kennis met

Woonlocatie Notarisappel

Algemene wooninformatie
De woonlocatie Notarisappel is gelegen in de rustige nieuwbouwwijk Blauwe Zoom van het dorp
Hardinxveld-Giessendam. De omgeving is groen
en waterrijk. In 2010 werd dit ruim opgezette appartementencomplex opgeleverd. De twintig cliënten die hier wonen hebben elk een eigen
appartement met slaapkamer, woonkamer, badkamer en balkon. Er zijn ook twee logeerplekken.
Het gebouw heeft drie verdiepingen. Op elke verdieping is een gezamenlijke ruimte waar cliënten samen de avondmaaltijd kunnen gebruiken.
Op loopafstand zijn er een sportschool en treinstation.
In het centrum van Hardinxveld-Giessendam zijn supermarkten en diverse winkels te vinden. Een zwembad
is ook in de buurt, in het naastgelegen dorp Sliedrecht.

‘Zelfstandig wonen met begeleiding die
gericht is op de individuele zorgvraag.’

Cliënten en begeleiding
Op de Notarisappel wonen 20 mensen met een
(licht-)verstandelijke handicap, een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. Naast de
20 appartementen zijn er ook twee logeerplekken.
De bewoners kunnen 24 uur per dag een beroep doen
op de begeleiders. De ondersteuning is gericht op het
in stand houden en vergroten van de zelfredzaamheid.
Op de begane grond kunnen de bewoners dagelijks aanschuiven voor de lunch
en in het weekend ook voor het ontbijt.
Per verdieping is er een gezamenlijke ruimte waar
elke avond wordt gekookt door de begeleiding met
afwisselend hulp van een cliënt die op de verdieping
woont. Sommige bewoners koken zelf. De anderen
kiezen of zij mee willen eten in de gezamenlijk ruimte
of de maaltijd thuis in hun eigen appartement eten.
Bij de Notarisappel zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief. Met een aantal bewoners doen zij spelletjes of maken zij een wandeling. Sommige cliënten hebben een vrijwilliger die bij hen koffie komt
drinken of met wie ze samen iets ondernemen.

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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