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WOONZORGBOERDERIJ
D’N BOLLE AKKER

boerderij D’n Bolle Akker, die is gerealiseerd door Lunet zorg en Sint Joris
zorg- en dienstverlening. D’n Bolle Akker is een open woonvorm voor
dementerende ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Een uniek initiatief voor mensen die gewend zijn aan het boerenleven,
aan ruimte en rust.

ZELF DE REGIE BLIJVEN VOEREN
OVER JE EIGEN LEVEN
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ZORG OP MAAT
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DE OPEN WOONVORM BETEKENT DAT CLIËNTEN
VEEL VRIJHEID VAN BEWEGEN HEBBEN.

D’N

REGIE OVER EIGEN LEVEN

ouderen) zorg op maat. Er is 24 uur per dag,
zeven dagen per week deskundige begeleiding voor de bewoners en al naar gelang de
wensen en behoeften van cliënten kunnen zij
een beroep doen op diensten en producten
van Lunet zorg of Sint Joris. Door de inzet
van domotica (hoogwaardige technische
ondersteuning) hebben de bewoners veel
bewegingsvrijheid.

Neem dan contact op met een van de beide zorginstellingen:
Mensen met een verstandelijke beperking:
Lunet zorg, telefoon 0800 0200137 of mail naar clientbureau@lunetzorg.nl
Dementerende ouderen:
Sint Joris zorg-en dienstverlening, telefoon (0499) 750400 of mail naar
klantenadviesbureau@sintjoriszorg.nl of kijk op www.bolleakker.nl

IEDERE BEWONER HEEFT EEN
EIGEN RUIME ZIT/SLAAPKAMER

Meer informatie over en/of aanmelding bij D’n Bolle Akker?
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