DE KATTENBERG

SAMEN
BLIJVEN
WONEN

SAMEN OUD WORDEN
Ook wanneer het wat minder
gaat met de gezondheid. Dat
kan in Aalten. In de Kattenberg.
Veilig, vertrouwd en genoeg te
doen in en met de buurt.

Kent u dat? U wordt wat ouder. Het bewegen gaat niet meer zo makkelijk. Uw
partner wordt wat vergeetachtig. En de buurman die u altijd hielp met de tuin is
verhuisd. Het gaat een beetje minder. Waarom afwachten tot het niet meer
gaat? Er straks misschien (meer) zorg nodig is? Of tot u moèt verhuizen?
Neem het heft in eigen handen. Meld u
aan voor een appartement in de
Kattenberg. Mooie ruime en lichte
huurappartementen onder de
huurtoeslaggrens, dicht bij de
voorzieningen in Aalten. Met mensen
die het leuk vinden om elkaar te
helpen. Maar zich niet verplicht willen
voelen. Ideaal wanneer u niet wilt of
kunt terugvallen op mantelzorg, maar
wel zelfstandig wilt blijven. De
appartementen zijn bedoeld voor
echtparen van wie één van de
partners beginnende dementie heeft.

U kunt er zelfstandig samen blijven
wonen, ook als in de toekomst de zorg
toeneemt. Heel vertrouwd en wel zo
veilig. En zoekt u even wat afleiding?
Het is altijd gezellig in de Kattenberg.
Geniet samen van de activiteiten die
er georganiseerd worden. Drink een
kopje thee bij de buurvrouw als uw
partner een dutje doet of naar het
dagcentrum gaat. Of schuif aan bij
een potje kaarten of een filmavond bij
de overburen in Stegemanhof. Dat is
wonen in de Kattenberg: vertrouwd,
veilig en met aandacht voor elkaar.

DE KATTENBERG

Interesse?
Voor meer informatie over wonen in de Kattenberg kunt u vrijblijvend contact
opnemen met de wooncoach van de Kattenberg. Ook wanneer u eens een kijkje
wilt komen nemen. U bent van harte welkom!
Jos Boersma - wooncoach de Kattenberg
Bezoekadres
Varsseveldsestraatweg 14D
7122 CC Aalten
T 06 8297 1497
M j.boersma@szmk.nl
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