Antonius
in Eindhoven-Acht
U bent er van harte welkom om te komen genieten
van alle mooie momenten.

Antonius ligt midden in het kerkdorp Acht
in de gemeente Eindhoven. Het gezellige
dorpsplein is op loopafstand.
De locatie is ruim, sfeervol en gemoedelijk.
Er zijn zowel zorgappartementen, een
verpleegafdeling, als geschakelde
woningen waarin u zelfstandig kunt
wonen. Antonius is met haar wijkfunctie
en vele voorzieningen de spil van de
gemeenschap. Bewoners, familie, vrienden
en dorpsgenoten lopen er in en uit.

Het ‘Antoniushuis’ is al ruim een eeuw een begrip
in Acht. Het is ontstaan uit de Congregatie
van het Gesticht der zusters Franciscanessen
in Denekamp en vernoemd naar de Heilige
Antonius.

Kiest u voor Antonius, dan kiest u daarmee vanzelf voor
een ontspannen en luchtige sfeer. Alle mensen hebben er
oprecht aandacht voor elkaar. U voelt er zich snel van harte
welkom. U kunt kiezen voor verzorgd of zelfstandig wonen,
met services binnen handbereik.
Middels deze folder willen we informeren over het wonen in Antonius.

IEDEREEN IS VAN
HARTE WELKOM
Om te beginnen is het goed om te weten dat
bij Antonius iedereen welkom is, ongeacht
geloof, achtergrond, geslacht en/of seksuele
voorkeur. Antonius bruist van de levenslust en
energie. En vindt het geven van energie ook
belangrijk, omdat er vanuit die energie telkens
waardevolle ontmoetingen ontstaan. Niet alleen
ontmoetingen tussen mensen, maar ook ‘leven’
en ‘genieten’ ontmoeten elkaar in Antonius. In
Antonius wordt u gezien. Iedereen stelt zich
open voor de talenten van een ander. Binnen
Antonius is oprechte aandacht voor elkaar. Niet
oordelen over een ander, maar juist zoeken naar
overeenkomsten. Het motto van Antonius is
samen het leven omarmen!

Alles kan in Antonius, als u het
laat gebeuren. Elkaar respecteren
en creatief omgaan met elkaars
mogelijkheden. En daar dan ook nog
een flinke scheut plezier aan toevoegen.
Dat is het succesrecept van Antonius
voor vele mooie momenten met elkaar.

Appartementen en
aanleunwoningen
In Antonius is het goed wonen voor iedereen die, bijvoorbeeld als
gevolg van een chronische ziekte of een beperking, zorg of begeleiding
nodig heeft. Zo beschikt Antonius over eenpersoons-appartementen
en in de aanleunwoningen zowel over eenpersoons- als tweepersoonsappartementen voor echtparen. De appartementen zijn allemaal
voorzien van een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer en een
badkamer met toilet.
Daarnaast zijn er aanleunwoningen (geschakeld aan het gebouw) voor
zelfstandig wonende ouderen. Daarin kunt u volledig op uzelf blijven
wonen. Met altijd de prettige zekerheid van zorg en services van
Antonius binnen handbereik.
Op de verpleegafdeling van Antonius is het mogelijk om bewoners
gedurende 24 uur per dag de psycho-geriatrische verzorging en
begeleiding te geven die ze nodig hebben.

Naast woonruimte biedt Antonius ook alle
zorg, die mensen met een chronische ziekte en/
of beperking nodig hebben. Diverse ervaren
professionals staan dagelijks in Antonius klaar
om u alle noodzakelijke zorg te bieden.

Financiën
Bij zorg en verblijf in Antonius wordt deze, zoals beschreven in uw
indicatie, betaald door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wel betaalt
u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt
vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit
is niet het geval wanneer u geen verblijfsindicatie heeft.
U betaalt dan zelf de huur en de vaste lasten. Sint Annaklooster levert
de zorg en hulp bij het huishouden. Naast de zorg- en dienstverlening
die in uw indicatie is opgenomen, biedt Sint Annaklooster enkele
aanvullende diensten.
Het aanvragen van een indicatie kan via de huisarts, een
cliëntondersteuner van uw zorgkantoor of een medewerker van ons
cliëntenservicebureau 040 20 98 449 kan u helpen om een indicatie
aan te vragen.

Extra services bij Antonius
Even naar de kapper? Ook dat kan in Antonius. En heeft u bezoek?
Dan nodigt u uw bezoek toch gewoon uit om gezellig met u mee te eten
in het Antonius-restaurant of in uw appartement.
Antonius biedt u de volgende extra’s:
• Gezellig restaurant (bezoekers en wijkbewoners zijn er ook welkom)
• Huiswinkeltje
• Bibliotheek
• Biljart
• Fysiotherapie
• Kapsalon
• Opticien
• Pedicure
• Activiteitenprogramma (o.a. toneel- en filmvoorstellingen,
zang- en muziekuitvoeringen)
• Diverse bewonersactiviteiten (o.a. bakken, bingo, bloemschikken,
bridge, geheugentraining, handwerken, kaarten, koersbal, koorzang,
schilderen, sjoelen, voorlezen en wandelen/rolstoelwandelen)
• Particuliere huishoudelijke zorg
• Linnenservice (wassen en merken van kleding en bedtextiel)
• Zaalverhuur (voor familiefeestjes bewoners)
• Kapel (voor H. mis, herdenkingsdiensten en condoleancebezoek)
*voor sommige extra’s worden kosten in rekening gebracht.

Contact
Uiteraard is een vrijblijvend
gesprek en/of een rondleiding
altijd mogelijk.
Hiervoor kunt u contact opnemen
met één van onze medewerkers
van het cliëntenservicebureau
040 20 98 449.
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