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Een eigen (t)huis
Waar je woont moet je je ook thuis 
voelen. Want thuis is de centrale plek 
in je leven. dat is zo vanzelfsprekend 
dat je er niet eens over nadenkt. het is 
er gewoon: thuis. maar dat is niet voor 
iedereen zo. 

mensen met een beperking hebben 
meestal extra begeleiding en 
ondersteuning nodig om het wonen 
te organiseren en prettig te maken. 

Leekerweide biedt diverse vormen van 
woonbegeleiding aan. samen bekijken 
we welke vorm van begeleiding het 
beste bij jouw situatie en behoefte past.
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Wat we willen is dat mensen zich prettig en thuis voelen in hun huis en woonplek. 
Met de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben en wensen. 

Leekerweide biedt verschillende vormen 
van woonbegeleiding en ondersteu-
ning om je leven vorm te geven. jouw 
behoefte en wens is daarbij het uit-
gangspunt, zodat we jou de vorm van 
begeleiding kunnen bieden die het beste 
bij je past. Wij vinden het belangrijk dat 
jij je thuis voelt, waar je ook woont via 
Leekerweide. Want jouw kamer, apparte-
ment of huis moet een veilige en rustige 
plek voor je zijn, waar jij je helemaal op 
je gemak voelt.

We bieden je een woonomgeving aan, 
op maat van jouw zorgvraag. dat kan 
zijn een eigen appartement, met hulp in 

de directe omgeving, of samenwonen 
met anderen in een huis. er zijn gezins-
huizen voor jonge kinderen of jongeren 
die extra aandacht en structuur nodig 
hebben. voor mensen met een meervou-
dige beperking of fysieke beperking zijn 
onze huizen aangepast. misschien heb je 
een extra veilige en beschermde woon-
omgeving nodig of een woning waar je 
gemakkelijk en rustig kunt wonen als 
je al wat ouder bent. misschien houd je 
juist van bedrijvigheid en woon je graag 
midden in het dorp of stad of wil je juist 
gaan oefenen om zelfstandig te gaan 
wonen. er is van alles mogelijk. Kijk maar 
eens waar we allemaal te vinden zijn.

Wonen op maat
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Wonen voor mensen 
met een ernstige en/of 
meervoudige beperking
Leekerweide biedt begeleiding bij wonen 
voor mensen met een ernstige en/of 
meervoudige beperking. je geborgen 
voelen, prettig en op je gemak zijn,  
vormen de kern van de begeleiding.  
We spelen in op individuele behoeften, 
bijvoorbeeld rust, regelmaat en struc-
tuur. of prikkels en uitdagingen.
je hebt natuurlijk je eigen kamer, dat is 
echt jouw plek. maar in de huiskamer 
kunnen we samen zijn.

Samen wonen
met anderen
samen wonen met anderen kan in de 
diverse woningen op zowel de 
locaties in Wognum als op andere plek-
ken in Westfriesland. je woont dan met 
anderen in één of een geschakeld huis. 
Wanneer je thuis bent, is de begeleiding 
ook aanwezig. je kunt hen aanspreken 
wanneer je daar behoefte aan hebt. je 
hebt je eigen zit/slaapkamer. en net zo-
als thuis is de woonkamer is de centrale 
ontmoetingsplek, om samen tv te kijken, 
een spelletje te doen of gewoon gezellig 
met anderen te zijn.

Individueel wonen
bij begeleiding bij individueel wonen 
staat het zo zelfstandig mogelijk wonen 
centraal. je bewoont je eigen apparte-
ment. dat appartement is onderdeel van 
een groter complex. er is begeleiding 
aanwezig, zodat je een beroep op hen 
kunt doen als je ze nodig hebt. daarnaast 
komen zij op gezette tijden bij je langs.  
in de ontmoetingsruimte kun je gezel-
schap en aanspraak opzoeken. 

Woonvormen
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Gezinshuizen
Leekerweide biedt ook woonbegeleiding 
aan kinderen aan, in de vorm van samen 
wonen met anderen of in een gezinshuis. 
bij een gezinshuis is het kind lid van het 
gezin van de begeleider. het kind gaat 
gewoon naar school of volgt dagbeste-
ding. de gezinsouder heeft een opleiding 
als verzorgende of verpleegkundige 
gevolgd en is in dienst van Leekerweide.

Wonen voor ouderen
Leekerweide heeft ook speciale woonvor-
men voor ouderen. bij woonbegeleiding 
aan ouderen is de woning en woonom-
geving ingericht op de ondersteunings-
behoeften van oudere cliënten. het leven 
en de begeleiding is afgestemd op rust 
en regelmaat. in het seniorencomplex is 
ook een dagbestedingscentrum aanwe-
zig. Zo bieden we je rust, regelmaat maar 
ook activiteit zodat je vaardigheden op 
peil blijven. 

Woonvormen
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Wil je meer weten? 
neem contact op met onze  
Consulenten Zorg en Welzijn.  
u kunt hen bereiken via het  
telefoonnummer 0229 57 68 68  
of mail: leekerwijzer@leekerweide.nl.

je kunt ook kijken op 
www.leekerweide.nl.



een label van: 

Leekerweide
postbus 1  1687 ZG  Wognum 
verlengde Kerkweg 1  1687 CC  Wognum

t: 0229 - 57 68 68 
e: info@leekerweide.nl
www.leekerweide.nl
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