






 



 





 



 



ALGEMEEN

 









 

 

 

 



Langer zelfstandig thuis blijven wonen?
We worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond. Ook als het allemaal niet meer zo
makkelijk gaat, willen we thuis blijven wonen. Dat kan, want er is thuiszorg.
 
Bij Thuiszorg Samen heeft u de keuze uit veel vormen van zorg en dienstverlening die u helpen
en ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Samen met u stellen we vast
welke ondersteuning u nodig heeft. Onze kracht ligt in samenwerking. Daarom
kijken we ook naar wat u zelf kunt en waar uw familie kan bijspringen.
 
Elkaar helpen. Dat is Samen meer kunnen.

 
We komen bij u thuis voor:

Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Individuele begeleiding
Alarmering
Huishoudelijke hulp

 
 
Wilt u contact of heeft u vragen over de mogelijkheden? Ons
bemiddelingsbureau zorg en wonen staat u graag te woord. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.woonzorggroepsamen.nl of bel naar 088 619 4100.

Zelfstandig
thuis blijven
wonen





Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

*
*
*
*

Stijlvol en betrokken 
Passende begeleiding 
Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen 
Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06-51847890 
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl











HOLLANDS KROON



Veilig & vertrouwd 
met Omring

Thuiszorg  
Heeft u of uw naaste zorg of ondersteuning thuis nodig?  
Onze wijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg op maat en kunnen 
vrijblijvend langskomen om de situatie te bespreken. 

 Direct via Omring te regelen (geen verwijzing nodig)

 Vergoed vanuit uw zorgverzekering

 Compleet aanbod van (specialistische) zorg

Wonen met zorg   
Het liefst blijft u natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen huis en buurt.  
Maar als u toch behoefte heeft aan meer zorg, dan bent u van harte welkom.

 Wonen in een veilige en vertrouwde omgeving 

 Intensieve, kwalitatieve zorg en begeleiding op maat 

 Ruim aanbod van verschillende manieren van wonen voor mensen met dementie  

of een lichamelijke zorgvraag

Meer informatie? 
Neem  contact op!

omring.nl088 - 206 82 06
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Jongerenwerkers actief en  
zichtbaar op middelbare scholen  





MOEILIJK LOPEN??
Voet- Rug Pijnklachten??

Wij behandelen diverse pijnklachten 
aan de voet, knie, heup

De Lange Ring 24d • 1761 AS Anna Paulowna  

Telefoon 0223- 532481

WWW.OPGOEDEVOET.NL
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