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DENNENHORST ZORGINHOUD
Kleinschalig wonen
Als thuis wonen niet langer gaat, is een verhuizing naar 
een beschermde woonomgeving vaak onvermijdelijk. 
Natuurlijk is dit een emotionele beslissing met een 
grote impact voor uzelf en alle betrokkenen. Wij 
snappen dat als geen ander en doen er alles aan om u 
meteen een echt thuisgevoel te geven. Het geluk, de 
geborgenheid en huiselijkheid ervaren van een warm 
thuis vormt de kern van kleinschalig wonen bij Woon- 
en zorgvoorziening Dennenhorst.

Vaste en kleine groep medewerkers
Op de locaties werken we met vaste kleine zorgteams 
die u ondersteunen, verzorgen en gedurende de dag 
begeleiden. De medewerker is een vertrouwd gezicht 
die vrijwel voortdurend in de groep is en die zorgt 
voor sfeer en rust. Iedere bewoner heeft daarnaast 
een eerste aanspreekpunt in de vorm van een E.V.V.’r. 
Die zorgt er onder andere voor dat uw persoonlijke 
wensen gehoord en verhoord worden. En gaat over uw 
persoonlijke zorgdossier en uw zorg-leefplan. De E.V.V.’r 
evalueert deze met regelmaat of tussentijds wanneer 
uw zorgbehoefte verandert.

Eigen regie
De begeleiding binnen de kleinschalige groeps-
woningen is persoonlijk en gericht op het optimale 
welzijn en comfort van alle bewoners. Hierin is veel 
ruimte en aandacht voor uw levensverhaal en uw eigen 
persoonlijke voorkeuren en wensen. We proberen onze 
zorg en begeleiding zo te regelen dat u als bewoner 
zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie houdt.

Familie altijd welkom!
We vinden het belangrijk dat familie, vrienden en 
vrijwilligers zich altijd welkom voelen in onze huizen 
en proberen hen ook nauw te betrekken bij dagelijkse 
activiteiten en bij het geven van persoonlijke aandacht. 
Voor onze bewoners vormen familie en naasten een 
rustpunt en geborgenheid, voor medewerkers een 
informatie- en inspiratiebron.

Vragen over kleinschalig wonen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van 
kleinschalig wonen voor u of uw naaste? Neem dan 
contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
We staan u graag te woord. We proberen uw vraag zo 
snel mogelijk te beantwoorden. Uiteraard is het ook 
altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een 
rondleiding op één van onze locaties.
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Neem voor meer informatie 
contact op met:

Bestuurder: 
Stefan Tanis

 06 - 19 19 70 09
 stefan@dennenhorst.nl

Kwaliteitsmanager: 
Cristel Klok

 06 - 34 31 75 63
 cristelklok@dennenhorst.nl

Welk locatie past bij u?
Dennenhorst beschikt over 3 locaties 
verspreid in Veenendaal waar u stuk voor 
stuk prettig kunt wonen. Bekijk de diverse 
locaties op pagina 6. Natuurlijk bent u te 
allen tijde welkom om ter plekke een kijkje 
te nemen! U kunt hiervoor een bezichtiging 
aanvragen.

Vragen? Wij helpen u graag
Heeft u vragen over het aanvragen van een 
indicatie of heeft u vragen over het verhuizen 
naar Dennenhorst? Onze bestuurder of 
kwaliteits-manager staan voor u klaar en 
gaan graag het gesprek aan over uw wensen 
en behoeften.
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Verhuizen naar Dennenhorst 
hoe gaat dat eigenlijk?
Verhuizen naar zoveel jaar, is niet alleen emotioneel een 
ingrijpende gebeurtenis. U moet ook nog eens rekening 
houden met diverse praktische zaken. We maken 
daarom graag inzichtelijk wat er allemaal bij komt  
kijken als u verhuist naar Dennenhorst.

Om bij Dennenhorst te gaan wonen, heeft u hiervoor 
een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Zij bepalen of u in aanmerking komt voor 
verblijf met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Natuurlijk helpen wij u graag bij alle vragen op het 
gebied van zorg en wonen én het aanvragen van een 
dergelijke indicatie.



Wonen en zorg is gescheiden
Dit betekent dat u all-in betaald voor het wonen 
en de services die hierbij horen. In het bedrag 
per maand zitten alle woongerelateerde lasten 
begrepen voor de eigen woonruimte alsmede voor de 
gemeenschappelijke ruimtes en tuin. Onder meer de 
huur van uw kamer, verzekeringen, onderhoud, TV, 
internet, bellen, de kapper, pedicure, was, verzorging, 
schoonmaak en activiteiten zijn inbegrepen. 
De prijs verschilt per kamer of vestiging,  
maximaal € 1.500.

Bewoners van Dennenhorst ontvangen zorg vanuit 
de Wet Langdurige Zorg in de vorm van het “volledig 
pakket thuis”. De vergoeding die Dennenhorst hiervoor 
ontvangt dekt alle zorgkosten die worden gemaakt 
voor uw zorg en ondersteuning. Wij zetten veel 
zorgmedewerkers in en zorgen dat zij de beste scholing 
krijgen om zodoende u hoogwaardige zorg te kunnen 
geven. Hier betaald u niets extra voor.

Voor de geïndiceerde zorg betaalt u wettelijk aan 
het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
U kunt hiervoor een op de website van het CAK een 
proefberekening maken.

Samenvattend betaalt u het maandelijkse tarief aan 
Dennenhorst en de wettelijke eigen bijdrage aan het 
CAK die verband houdt met de zorgindicatie. Hiermee 
bent u verzekerd van de allerbeste zorg en services  
en woont u in een prachtig karakteristiek pand.  
De woonprijzen variëren tussen € 1.000 en  
maximaal € 1.500 all-in

Alle locaties van Dennenhorst zijn huiselijk ingericht en 
geven echt een vertrouwde sfeer voor onze bewoners.  
U slaapt in een éénpersoonskamer die u zelf mag 
inrichten zodat het echt uw eigen kamer wordt. In de 
gemeenschappelijke huiskamer ontmoet u de andere 
bewoners en vinden de activiteiten plaats. 
Hier onderhoud u de sociale contacten en is de 
gezelligheid altijd aanwezig.

Dagbesteding begint eigenlijk al op het moment dat u 
uit bed komt. U wordt, indien mogelijk, actief betrokken 
bij de dingen van alledag. Hierbij kunt u denken aan 
de maaltijden voorbereiden, stof afnemen, de planten 
verzorgen, dweilen, enz. Maar ook gezamenlijk rond de 
tafel zitten en met elkaar praten over het nieuws en de 
alledaagse actualiteiten. U bepaald zelf wat u wilt.

De services die Dennenhorst aanbiedt
Om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te 
maken bieden wij veel services aan. Deze zijn in de prijs 
inbegrepen. De wensen en belangen van u staan hierbij 
centraal. Zo staat uw veiligheid bij ons op nummer 1 en 
zijn uw persoonlijke wensen altijd bespreekbaar.
Elke week mag u gezamenlijk het menu bepalen 
en zorgen wij ervoor dat we deze, indien mogelijk, 
samen met u bereiden en serveren. Bij ons komen de 
boodschappen “gewoon” uit de supermarkt en kunnen 
we altijd rekenen op verse producten.

Ook aan de uiterlijke verzorging hoeft het niet te 
ontbreken. Zo kunt u gebruik maken van onze kapper en 
pedicure en zorgen zij ervoor dat uw kapsel en voeten 
er weer prachtig uitzien.

Zinvolle dagbesteding
Bij Dennenhorst bieden wij 
een gevarieerd dagbesteding 
programma aan voor onze 
bewoners. Dit komt tot stand vanuit 
uw zorg-leefplan, waar uw interesses, 
wensen en mogelijkheden worden 
bepaald. Zo wordt structuur ervaren en 
worden er activiteiten gedaan die aansluiten 
bij wat u leuk vindt. Wij vinden het belangrijk 
dat u uzelf kunt zijn en zich thuis voelt. 

Professionele begeleiding
Onze professionele begeleiders helpen u met het 
nemen van initiatief, bieden structuur en activiteiten en 
monitoren of het goed met u gaat. Ondersteuning van uw 
familie en naasten is onderdeel van het programma.

Het programma
Het programma van de dagbesteding bestaat uit groepsactiviteiten 
en individuele ondersteuning. Samen bekijken we wat u leuk vindt 
om te doen en wat past bij uw interesses. De dagbesteding is een 
mooie manier om nieuwe sociale contacten op te doen. Er is een 
breed en wisselend aanbod van activiteiten. 

Waar en wanneer
Dennenhorst biedt zowel dagbesteding op 
locatie als op onze vestigingen.

DAGBESTEDING
Woon- en zorgvoorziening Dennenhorst levert 

een kwalitatief hoogwaardige combinatie 

van wonen, zorg en services voor mensen die 

niet meer zelfstandig kunnen wonen en dus 

de behoefte hebben aan ondersteuning en 

bescherming in hun dagelijks leven.
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DENNENHORST WONEN

“Zelf doen we ook 
dingen die we leuk 

vinden. Dat stopt  niet 
als je dementie krijgt.”

Dagbesteding activiteiten:

• Koken

• Creatief bezig zijn

• Zingeving

• Sport en ontspanning

• Spel

•  Thema activiteiten, feestdagen,  

seizoensgebonden activiteiten

• Zingen

• Onze contactclown



EIKENLAAN

begane grond. Hier is ook de open keuken gesitueerd. 
Wanneer u verder doorloopt, komt u uit op de gang 
waar de kamers van onze bewoners zich bevinden. 
Verder heeft u via de hal toegang tot een aantal ruimtes 
waar u apart kunt zitten, maar ook een afgesloten 
ruimte waar gesprekken gevoerd kunnen worden om 
rustig uw zorgleefplan te bespreken. Om de eerste of 
tweede verdieping te bereiken, gebruikt u gewoon zelf 
of onder begeleiding onze royale lift. Hier merkt u op dat 
de eerste verdieping op dezelfde wijze is ingedeeld als 
de begane grond.

Wanneer u via de lift aankomt op de tweede verdieping  
kunt u rechtsaf de verwarmde galerij op. Hier bevinden 
zich de 6 voordeuren van de appartementen. Elk 
appartement heeft een eigen keuken, badkamer, 
woonkamer en slaapkamer. Tevens hebben zij ook een 
royaal balkon om heerlijk tijdens de zonnige dagen te 
kunnen vertoeven en een eigen huiskamer.

De locatie aan de Eikenlaan biedt op de begane 
grond alsmede op de eerste verdieping ruimte aan 
14 bewoners. Zowel de begane grond als de 1e 
verdieping zijn aparte afdelingen met elk hun eigen 
huiskamer en vaste zorgmedewerkers. 

Op de tweede verdieping zijn 8 appartementen 
gesitueerd die ruimte biedt aan echtparen.

Sfeerimpressie van de woning
Wanneer u binnenkomt, komt u in de grote entree en 
kunt u rechtsaf door de deur naar de woonkamer van de 

Onze karakteristieke locatie aan de Sloep 1 in 
Veenendaal is een kleinschalige locatie van waaruit 
we onze zorg in 2012 gestart zijn. Op dit moment 
biedt deze locatie ruimte voor 10 bewoners. 

In 2021 is deze locatie volledig gerenoveerd. De woon-
kamer is het centrum van deze locatie en kijkt uit over 
de prachtige aangelegde tuin. Vanuit deze locatie is het 
centrum van Veenendaal West goed aan te lopen. Het 
is dan ook erg fijn om zo nu en dan de deur uit te gaan 
voor een wandeling. 

Sfeerimpressie van de woning
Als u vanuit de voordeur de hal binnenkomt, ervaart u 
direct de huiselijke sfeer die er heerst. U heeft vanuit 
de hal toegang tot de woonkamer waar juist op dat 
moment een activiteit plaatsvindt. Via de openslaande 
deuren komt u uit op de tuin. Deze is in de zomer 
zeer zonnig en bewoners komen dan ook graag even 
buiten. Wanneer u weer naar binnen gaat, ziet u de 
aangrenzende waar juist de avondmaaltijd bereid wordt. 
In de keuken hangt een memobord waarop vermeld 
staat welke maaltijden er gedurende de week bereid 
zullen worden. Vanavond staat er Hollandse pot op het 
menu; een lekker stukje vlees, aardappels en groente. 
Iedere bewoner heeft zijn eigen kamer Op de eerste 
verdieping zijn nog een tweetal kamers gesitueerd en 
bevindt zich ook een badkamer. De eerste verdieping is 
tevens te bereiken door middel van een vaste lift.

Vanuit deze locatie wordt door ons sinds 2014
zorg verleent. Deze locatie biedt ruimte voor 
11 bewoners. 

Op al onze locaties heerst een huiselijke sfeer. 
Zo ook op de locatie aan de Kerkewijk. Dit pand is 
ruim opgezet, zodat de bewoners hier goed uit de 
voeten kunnen. 

Het bos is heel dichtbij, dus bewoners gaan graag naar 
buiten voor een wandeling of een lekker kopje koffie bij 
restaurant De 3 Zussen.

Sfeerimpressie van de woning
Als u vanuit de voordeur de hal binnenkomt, ervaart u 
direct de huiselijke sfeer die er heerst. Wanneer u rechts 
afslaat, loopt u de woonkamer in waar juist op dat 
moment een activiteit plaatsvindt. Bewoners zijn graag 
gezamenlijk in de woonkamer aanwezig. Vanuit de 
woonkamer is het mogelijk om de tuin in te lopen. 
Hier genieten de bewoners graag van het zonnetje. 
Vanuit de woonkamer kunt u ook de ruime keuken 
bereiken. In de keuken staat een tafel waar één of twee 
personen kunnen aanschuiven en uit kunnen kijken op 
de Kerkewijk, terwijl op de achtergrond de verzorging 
in de keuken bezig is.  

Er bevinden zich zowel ruime kamers op de begane 
grond als op de eerste verdieping. De eerste verdieping 
heeft zelfs een echtparen kamer ter beschikking en is 
bereikbaar met een traplift. 
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•  Op loopafstand van het  

centrum van Veenendaal

• Huiselijke sfeer

• Dagelijks vers bereide maaltijden

• Uitgebreid activiteitenaanbod

• Nieuw gebouwd in 2020

• Geheel duurzaam

SLOEP
•   Op loopafstand van  

centrum de Ellekoot

• Volledig in 2021 gerenoveerd

• Huiselijke sfeer

• Dagelijkse verse maaltijden

KERKEWIJK
• De bossen op loopafstand

• Huiselijke sfeer

•  Dagelijks vers  

bereide maaltijden

• Uitgebreid activiteitenaanbod



Eikenlaan 2
3901 XA Veenendaal

 0318 - 25 59 00

Sloep 1, 3904 SZ Veenendaal
  0318 - 89 22 50

Kerkewijk 201, 3904 JD Veenendaal
 085 - 08 62 689

WWW.DENNENHORST.NL


