
 

Woning huren
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U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis 
blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet 
meer prettig of veilig in uw woning. In dat geval kan Marga Klompé 
uitkomst bieden. In verschillende gemeenten kunt u een apparte
ment of seniorenwoning huren bij Marga Klompé. 

Wonen met zorg in 
een appartement
Als u zorg nodig heeft, kunt u terecht 
in een appartement van Marga Klompé. 
Wij verhuren appartementen in de 
gemeenten Aalten, Berkel land,  Lochem 
Oost  Gelre en Winterswijk. De keuze 
is groot. De appartementen maken 
onderdeel uit van locaties die geworteld 
zijn in stads- of dorpskernen. 

De afgelopen jaren zijn veel locaties 
volledig nieuw gebouwd of verbouwd. 
Dit betekent dat in de meeste 
locaties hoogwaardige voorzieningen 
in de gebouwen aanwezig zijn. 
De architectuur is stijlvol en er 
zijn mooi aangelegde tuinen met 
terrassen. Dit alles in een omgeving 
van Achterhoekse gemoedelijkheid. 
Alle appartementen beschikken 
standaard over een alarmerings-
systeem waarmee in geval van nood 
dag en nacht een zorgmedewerker 
kan worden opgeroepen. Wel zo veilig. 

Ook is er een huismeester in de locatie 
aanwezig en beschikken de meeste 
locaties over een restaurant, winkeltje, 
activiteitenruimte en kapsalon.  
Er is contact met de buurt. Veel 
senioren eten mee in de restaurants 
en doen mee aan diverse activiteiten 
die de locaties bieden. In de locaties 
is een medewerker aanwezig die de 
bewoners kent en waar u met vragen 
of problemen terecht kunt. 

Daarnaast zijn in de locaties 
vrijwilligers werkzaam die meehelpen 
bij het organiseren van activiteiten. 
Of die u, wanneer u dit op prijs stelt, 
kunnen ondersteunen bij diverse 
bezigheden, zoals een uitstapje naar 
de markt. 

Voor het beste  
van elk moment
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Zorg en diensten
Wanneer u zorg nodig heeft dan wordt 
deze zorg geboden door medewerkers 
van Thuiszorg Marga Klompé. Thuiszorg 
Marga Klompé biedt alle vormen van 
zorg bij u thuis: huishoudelijke en 
persoonlijke zorg, verpleegkundige 
zorg en intensieve verpleeghuiszorg. 
Denkt u bijvoorbeeld aan hulp bij 
het aankleden, douchen, medicijnen 
innemen of  wond verzorging. 

De zorg is van een hoogwaardig niveau 
en er komen vertrouwde gezichten bij u 
langs.

Hoe zit het met de kosten?
Wanneer u een appartement huurt van 
Marga Klompé dan betaalt u huur-
kosten en servicekosten. Hieronder 
 vallen bijvoorbeeld kosten voor water- 
en energiegebruik, maar ook diensten 
die u een veilige en comfortabele woon-
omgeving garanderen zoals de 24-uurs 
aanwezigheid van een zorgmedewerker 
en een inboedelverzekering. Wanneer 
u een appartement bij ons huurt, dan 
kunt u tegen betaling gebruik maken 
van diverse diensten, zoals maaltijden 
in uw appartement of in het restaurant, 
verzorging van de was, schoonmaak of 
een boodschappenservice. Ook kunt u 
deelnemen aan activiteiten. Er vindt 

een inkomenstoets plaats waarbij 
wordt gekeken of het inkomen volgens 
de wettelijke regels bij de woonlasten 
van het appartement past.

Het kan zijn dat u, afhankelijk van 
uw situatie, een deel van de kosten 
 vergoed krijgt, bijvoorbeeld in de 
vorm van een huurtoeslag. Wanneer 
u zorg nodig heeft, komt u vaak ook in 
aanmerking voor een gedeeltelijke of 
volledige vergoeding. 

Omdat iedere situatie anders is, is het 
verstandig u hierover goed te laten 
informeren door een medewerker van 
Marga Klompé.
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Seniorenwoningen
Wilt u zelfstandig wonen, maar wel 
met zorg- en dienstverlening in de 
buurt? Ook dan kunt u bij ons terecht. 
Behalve (zorg)appartementen verhuurt 
Marga Klompé bij een aantal locaties 
in Winterswijk en Aalten senioren-
woningen. 
In een seniorenappartement kunt 
u tegen betaling gebruik maken 
van  zorgdiensten, zoals thuiszorg, 
 alarmering en maaltijdservice van 
 Marga Klompé. Maar u kunt ook 
gebruik maken van de voorzieningen 
in het nabije appartementen complex. 
Denkt u hierbij aan activiteiten, het 
nuttigen van een maaltijd in het 
restaurant of gewoon gezellig koffie 

drinken en mensen ontmoeten.
De toewijzing van woningen vindt door 
Marga Klompé plaats op basis van een 
aantal selectiecriteria. Deze criteria 
hebben betrekking op uw zorgvraag 
(thuiszorg), leeftijd,  zelfredzaamheid 
en relatie met bewoners in de 
 betreffende locatie. Zo komen huurders 
of aspirant-huurders met een urgente 
vraag het eerst in aanmerking voor een 
geschikte woning. Naast deze selectie-
criteria vindt een inkomenstoets plaats 
waarbij wordt gekeken of het inkomen 
volgens de wettelijke regels bij de 
woonlasten van de woning past. 

Benieuwd naar ons aanbod?
Op de website van Marga  Klompé 
(www.margaklompe.nl) staat 
 uitgebreide informatie over het 
aanbod van  wonen, welzijn en zorg. 
Er is een overzicht te vinden van alle 
beschikbare appartementen en u vindt 
er  uitgebreide informatie over onze 
locaties. Ook leest u er wat Thuiszorg 
Marga Klompé voor u kan betekenen. 

Meer weten?
Voor vragen over zelfstandig  wonen, 
zorg en diensten kunt u contact 
opnemen met de afdeling Service 
&  Bemiddeling van Marga Klompé. 
Onze medewerkers zijn van maandag 
tot en met vrijdag telefonisch bereik-
baar van 8.30 uur tot 17.30 uur via  
T 0544 - 47 41 14. Onze medewerkers 
vertellen u graag meer over de voor-
delen en mogelijkheden.

Spreekuren op locaties 
Als u een vraag heeft, kunt u deze 
ook persoonlijk aan onze adviseurs 
stellen tijdens een van de spreekuren. 
Onze adviseurs hebben op vaste tijden 
spreekuren in onze locaties. Meer infor-
matie over deze spreekuren vindt u op 
www.margaklompe.nl/serviceloket.

Persoonlijk gesprek 
U kunt ook een afspraak maken voor 
een persoonlijk en vrijblijvend gesprek 
met een van onze adviseurs. Zij kunnen 
u specifieke informatie verstrekken 
over de woningen, vormen van zorg en 
diensten en de eventuele wachtlijst. 
In het gesprek bespreken we samen uw 
situatie en wensen. Ook de kosten en 
vergoedingen komen aan bod. En als 
het nodig is, kunnen onze medewerkers 
u helpen bij het aanvragen van een 
zorgindicatie.
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Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00

Ons verhaal
Wij zijn Marga Klompé en samen met vrijwilligers, mantel zorgers, collega's 
en samenwerkings partners zetten wij ons er elke dag voor in om het beste uit 
elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten, 
de moeilijke momenten, maar juist ook die 'gewone' momenten die voor een 
stukje geluk kunnen zorgen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij 
deze regio past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach. 

www.margaklompe.nl




